
 
 

Dziekan  

Wydziału Transportu i Elektrotechniki 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

ogłasza  
 

KONKURS  
 

na stanowisko  
 

PROFESORA NADZWYCZAJNEGO 
 

w Zakładzie Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu 

Instytutu Systemów Transportowych i Elektrotechniki 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.)   

 

Wymagania konieczne: 

 znajomość problematyki związanej z:  

- budową środków transportu 

- infrastrukturą i badaniami SKP 

- organizacją procesów magazynowania 

- pojazdami szynowymi i trakcją 

 publikacje naukowe z zakresu : budowy środków transportu, organizacji procesów magazynowania, 

pojazdów szynowych i trakcji, infrastruktury i badań stacji kontroli pojazdów 

 doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym minimum 5 lat 

 znajomość języka : angielskiego i niemieckiego 

 dorobek naukowo-dydaktyczny w zakresie: 

- udziału w pracach badawczych  

- przygotowywania treści programowych zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 

 podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego; 

 życiorys (CV); 

 kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy; 

 skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje; 

 wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych; 

 wykaz publikacji naukowych; 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

 oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;  

 oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu 

nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,  

 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji; 

 oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny będzie 

podstawowym miejscem pracy.    

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dziekana Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu 

Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu ul. Malczewskiego 29 pok. 15.      

Dokumenty można składać do dnia …29.09.2016 r.    

Termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu …30.09.2016 r. 

 

Inne informacje:  

 oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone;  

 osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane;  

 oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane;  

 otrzymanych ksero kopii dokumentów nie odsyłamy; 

 kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne podane w ogłoszeniu zostaną powiadomieni  

i zaproszeni na rozmowę.  
 


