FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Instytut Techniki

MIASTO:

Racibórz

STANOWISKO:

wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA:

nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA:

07.07.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.08.2021 r.
LINK DO STRONY:
SŁOWA KLUCZOWE:

http://bip.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php?id=133
zarządzanie i inżynieria produkcji

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm. ).

Wymagania kwalifikacyjne:

1. stopień naukowy doktora nauk fizycznych,
2. dorobek naukowy i dydaktyczny w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego,
3. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach szkolnictwa wyższego na kierunkach technicznych,
4. możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim,
5. możliwość zaliczenia do kluczowej kadry na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
6. deklaracja zatrudnienia w PWSZ w Raciborzu, jako podstawowym miejscu pracy,
7. prowadzenie zajęć m.in. Fizyka ogólna, Technologia informacyjna, Podstawy mechaniki płynów,
8. prowadzenie zajęć również dla kierunków realizujących zajęcia w weekendy,
9. staż pracy: co najmniej 3-letni staż pracy na uczelni wyższej.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (kwestionariusz do pobrania ze strony internetowej
Uczelni, BIP Druki),
- odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
- kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
- oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm. ) (druk do pobrania ze strony internetowej Uczelni, BIP Druki pkt. 4),
- podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula jest załącznikiem do niniejszego
ogłoszenia konkursowego,
-życiorys zawodowy oraz informacje o dorobku naukowym.

Informacja:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 września 2021 r.
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę nastąpi z dniem 1 października 2021 r.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
47 – 400 Racibórz, ul. Słowackiego 55.

