Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie rekrutacji pracowników na Politechnice Krakowskiej
Znak: WA.A20.1100.84.2020

Kraków, dn. 22.12.2020

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
asystenta badawczo - dydaktycznego
w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego
A-05
Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy/czas nieokreślony
Reprezentowana dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka (dotyczy stanowisk
badawczych i badawczo-dydaktycznych)
1. Niezbędne wymagania:







Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta,
posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz posiadanie
dorobku publikacyjnego (min. Jeden artykuł wysokopunktowany z listy MNiSW – min. 70
p.- indeksowany w bazie SCOPUS i Web of Science),
znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, w tym doświadczenie
w prowadzeniu grup projektowych w języku angielskim
doświadczenie w sporządzaniu wniosków grantowych, w tym min. 1 złożony wniosek
grantowy,
doświadczenie w pracy dydaktycznej: prowadzenie grup projektowych i seminaryjnych
w języku polskim i angielskim,
otwarty przewód doktorski dotyczący tematyki w zakresie planowania przestrzennego,

2. Dodatkowe wymagania:
 doświadczenie w pracy dydaktycznej: prowadzenie grup projektowych i seminaryjnych w
języku polskim i angielskim,
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na co najmniej dwóch wydziałach,
 aktywność naukowa
o doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z dziedziny planowania przestrzennego,
o udział w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych,
o czynne uczestnictwo w międzynarodowych warsztatach i szkołach letnich w zakresie
planowania przestrzennego,
 doświadczenie zawodowe projektowe (min. 3 letnie)
 doświadczenie w pracy w zespole
 znajomość oprogramowania MS Office, AutoCAD oraz programów do projektowania 3D
 posiadanie przygotowania pedagogicznego udokumentowanego kursem pedagogicznym
lub deklaracja, uzupełnienia go w pierwszym roku pracy.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z
Regulaminem pracy PK,
 aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,
 praca organizacyjna jednostki,

 inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
4.

Wymagane dokumenty:
 Podanie do Rektora
 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte
umiejętności.
 zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu
go w pierwszym roku zatrudnienia



dokument potwierdzający znajomość języka obcego
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego
na:
– analizie złożonej dokumentacji,
– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory
internetowe).

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.03.2021
Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul.
Podchorążych 1, pokój 04 lub 18 w godz. 9.00 – 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać
dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta badawczo - dydaktycznego, znak sprawy
WA.A20.1100.84.2020.
Dokumenty
należy
złożyć
w
terminie
do
27.01.2021.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.02.2021
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje
spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.
Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury w dniach
16.02 – 26.02.2021 Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu
zniszczeniu.
*niepotrzebne skreślić

Appendix 1 to the Staff recruitment guidelines of the Cracow University of Technology
Doc. No: WA.A20.1100.84.2020

Cracow, 22.12.2020

The Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology
ANNOUNCES A COMPETITION FOR THE POST of research and teaching assistant
At the Department of Spatial Planning, Urban and Rural Design (A-5)
Employment form: full time
Number of available posts: 1
Type of employment contract: 12-month fixed-term employment agreement /indefinite term
employment agreement
Academic discipline: architecture and urban planning (concerns research posts and research
and teaching posts)

5. Key requirements:







Master of Engineering (Architecture) degree required,
Must possess experience in research and a body of academic publications (minimum of
one published academic article with a minimum point value of 70 as per the MNiSW points
list, indexed in the SCOPUS and/or Web of Science databases),
Advanced English, including experience in teaching design studio classes in English,
Experience in writing and submitting grant forms, including a minimum of 1 submitted grant
form,
Must possess experience in teaching: teaching design studio and seminar groups in Polish
and English,
Must have an open doctoral degree confernment procedure.

6. Additional requirements:
 Experience in teaching classes as a part of at least two university faculties,
 Academic activity:
o experience in organising and supervising spatial planning workshops,
o participation in national and international conferences,
o active participation in international spatial planning workshops and summer schools,
 Professional design experience (at least 3 years),
 Teamwork experience,

 Familiarity with MS Office, AutoCAD and 3D design software.
 Pedagogical training (documented by a pedagogical course or declaration of completin it
in the first year of work),
7. Key responsibilties:
 Teaching classes and offering consultations to students—contact hours as stipulated in
the Staff regulations of the CUT,
 Active participation in the institution’s research,
 Organisational duties at the institution,
 Other duties given by superiors.

8.

Required documents:
 Application addressed to the Rector,
 Detailed CV (featuring previous employment),
 Copies of education certification documents,
 Copies of other documents that certify any qualifications or skills the candidate may
have,
 Certificate of completing a pedagogical course (if granted),
 Foreign-language certificate.

The winning candidate shall be employed after the conclusion of the competition procedure, based
on:
—an analysis of submitted documentation,
—an interview (either in person or via online communications software).

Planned start of employment: 01.03.2021
The required documents should be submitted in a folder at the Faculty of Architecture Dean’s
office, 1 Podchorążych Street, room no 04 or 18 between 9.00 AM–13.00 PM. The folder
containing the documents should have the following inscription: concerns the competition for the
post of research and teaching assistant, WA.A20.1100.84.2020. The documents must be
submitted no later than 27.01.2021.
Competition conclusion date: before 15.02.2021
The Cracow University of Technology reserves the right to contact the candidates whose
applications meet necessary criteria and who shall receive the highest ratings by the Recruitment
Commission. Information about the competition’s results shall be published at the Public
Information Bulletin website of the CUT and the Ministry of Science and Higher Education.
Submitted documents shall be made available for retrieval at Faculty of Architecture Dean’s office,
1 Podchorążych Street, between 16.02. – 26.02.2021 Documents that will not be retrieved within
this period shall be destroyed.
* cross out as appropriate

