
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

 

INSTYTUCJA:  

Politechnika Łódzka 

Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych 

MIASTO: Łódź 

STANOWISKO: Adiunkt w grupie pracowników badawczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria materiałowa 

DATA OGŁOSZENIA: 10.12.2020 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.01.2021 r. 

LINK DO STRONY: www.style.p.lodz.pl ; http://www.i42.p.lodz.pl/pl 

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria materiałowa, kompozyty polimerowe, biopolimery, 

tekstylia z biopolimerów 

                                         

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie 

Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych Politechniki Łódzkiej. 

RODZAJ ZATRUDNIENIA I TERMIN:  

Umowa o pracę na czas nieokreślony, rozpoczęcie zatrudnienia: styczeń 2021 r. 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: 

1.Stopień   naukowy   doktora   nauk inżynieryjno-technicznych  w   dyscyplinie inżynieria 

materiałowa oraz tytuł zawodowy inżyniera;  

2.Minimum  5  lat  doświadczenia  badawczego  w  zakresie przetwórstwa polimerów, w 

szczególności pochodzących ze źródeł naturalnych oraz biopolimerów oraz otrzymywania 

tekstyliów na ich bazie;   



3. Znajomość technik przetwórstwa polimerów, w szczególności  elektroprzędzenie, 

elektrodepozycja itp.  

4.Znajomość technik analitycznych i obsługi urządzeń oraz stanowisk badawczych w 

obszarze badań polimerów, np. właściwości reologicznych, badań mikroskopowych (SEM) 

itp. 

5.Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz biegła znajomość języka 

angielskiego na poziomie min. C1;  

6. Wyróżniający dorobek naukowy i organizacyjny, w tym doświadczenie w wystąpieniach na 

konferencjach zagranicznych, doświadczenie w realizacji projektów, w szczególności w roli 

kierownika. 

7. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej (np. staż międzynarodowy);  

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Kandydaci przystępujące do konkursu powinny złożyć:  

1. Podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej; 

2. Curriculum Vitae lub krótki autoreferat  opisujący dotychczasową  działalność  
naukową i organizacyjną; 

3. Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich, w przypadku studiów dwu-

stopniowych dodatkowo dyplom ukończenia studiów inżynierskich;   

4. Potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora;  

5. Oświadczenie, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy;  

6. Kwestionariusz osobowy (zał. 1);   

7. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej (zał. 2); 

8. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (zał. 3)  

 

Uwagi:   

− Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora Politechniki  

    Łódzkiej; 

− Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania 

    przyczyn; 

− Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy  

   z Politechniką Łódzką. 

 

Instytutu Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych zastrzega sobie prawo 

do kontaktu z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji 

zostaną o tym powiadomione mailowo lub telefonicznie. 

Dokumenty należy składać do 08.01.2021 r. w Instytucie Materiałoznawstwa Tekstyliów 

i Kompozytów Polimerowych, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub na adres e-mail: 

w4w4d@adm.p.lodz.pl  


