
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra 

Architektury i Urbanistyki 

MIASTO: Opole 

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka 

DATA OGŁOSZENIA: 22.07.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2021 

LINK DO STRONY:  https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1  

SŁOWA KLUCZOWE:  architektura, urbanistyka 

OPIS (tematyka, oczekiwania): 

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: 

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,  

w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka. 

2. Tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. 

3. Osiągnięcia zawodowe w projektowaniu architektoniczno-budowlanym 

udokumentowane dorobkiem projektowo-realizacyjnym, uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez 

ograniczeń będą dodatkowym atutem. 

4. Osiągnięcia naukowe w dyscyplinie architektura i urbanistyka udokumentowane 

znaczącym dorobkiem publikacyjnym oraz czynnym udziałem w życiu naukowym. 

5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zaawansowaną pracę badawczą. 

6. Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. 

7. Doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej 3 lat, z przewagą  

w ramach studiów na kierunku architektura. 

8. Doświadczenie w zakresie uczestnictwa w projektach oraz grantach krajowych                      

i międzynarodowych, w tym znajomość drugiego języka obcego, będzie dodatkowym 

atutem. 

9. Dyspozycyjność na rzecz Uczelni, Wydziału i Katedry. 

10. Umiejętność  pracy w zespole. 

 

 

https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1


Wymagane dokumenty: 

1. Podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej. 

2. Życiorys zawodowy (CV). 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora, tytułu 

zawodowego magistra inżyniera architekta oraz innych zgodnie z wymaganiami konkursu. 

5. Informacja o dorobku publikacyjnym, dydaktycznym, zawodowym. 

6. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym miejscem pracy. 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o 

treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Politechnikę 

Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowy (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1781). 

 

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole przy ul. 

Prószkowskiej 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod adresem email: 

iod@po.opole.pl. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane przetwarzane są na 

podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko w Politechnice Opolskiej. 

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres 

12 miesięcy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

Termin składania podań do 03.09.2021  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8.09.2021 

Politechnika Opolska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru 

kandydata oraz odpowiedzi wybranemu kandydatowi. 

Dokumenty należy składać: 

Politechnika Opolska 

Wydział Budownictwa i Architektury 

ul. Katowicka 48 

45-061 Opole 

Polska 

 

 

 

 



 

FORM FOR EMPLOYERS 

INSTITUTION:  Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering and 

Architecture, Department of Architecture and Urban Planning 

CITY:  Opole 

POSITION:  Assistant Professor 

BRANCH OF SCIENCE: Engineering and Technical Sciences 

DISCIPLINE:  Architecture and Urban Planning 

POSTED: 22.07.2021 

EXPIRES:  03.09.2021 

WEBSITE:  https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1  

KEY WORDS:  Architecture and Urban Planning  

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  

The candidates must meet the following requirements: 

1. The candidate should have Ph.D. in engineering-technical sciences, discipline: architecture and 

urban planning. 

2. The candidate should have professional title of M.Sc. Engineer in Architecture. 

3. The candidate should have professional achievements in the field of architecture and urban 

planning documented by design and realization record, building qualifications for designing in 

architectural specialty without restrictions will be an additional asset. 

4. The candidate should have scientific achievements in the field of architecture and urban 

planning  documented by appropriate publishing record. 

5. The candidate should have an excellent command of English in speaking and writing enabling 

conducting classes in English and advanced research work. 

6. The candidate should have an excellent command of Polish in speaking and writing. 

7. The candidate should have at least 3 years of teaching experience, predominantly in architectural 

studies. 

8. Experience of participating in projects, national and international grants, including the 

knowledge of second foreign language, will be an additional asset. 

9. Availability for the University, Faculty and Department. 

10. Ability to work in a team. 

 

Required documents: 

1. An application addressed to the Rector of the Opole University of Technology. 

https://po.opole.pl/index.php?mod=ofertypracy;1


2. Curriculum Vitae. 

3. Personal questionnaire for the person applying for the employment. 

4. Copies of documents certifying the obtained doctoral degree, professional degree and other 

qualifications in accordance with the requirements. 

5. List of scientific, teaching, and professional achievements. 

6. Declaration of the candidate that the Opole University of Technology will be the primary 

employer. 

7. A Statement: "I declare that I consent to the processing of personal data contained in my job 

offer for the needs of the recruitment process, conducted by the Opole University of Technology 

in accordance with the provisions of the Act of 10.05.2018. on the protection of personal data 

(Journal of Laws of 2019, item 1781). 

 

The administrator of the personal data is Opole University of Technology based in 45-758 Opole, 

Prószkowska Str. 76. The inspector of personal data protection can be reached at email: 

iod@po.opole.pl. Providing personal data is a statutory requirement. The data are processed on the basis 

of art. 221 § 1 of act from 26 June 1974 The Polish Labour Code in conjunction with art. 6 par. 1 letter 

c, Regulation of the European Parliament and the Council (UE) 2016/679 from 27 April 2016 on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data and the repeal of Directive 95/46/WE (general regulation on data protection) in order to carry 

out the recruitment proces for the position in Opole University of Technology. The administrator does 

not provide nor passes the personal data do the third parties/countries or international organisations. The 

personal data will be stored for the time necessary to achieve the goal for a period of 12 months. The 

data subject has the right to access their data, rectify it, limit processing and submit a complaint to the 

supervisory body. The data will not be subject to automated decision making including profiling. 

 

Application documents should be submitted by 03.09.2021 

Recruitment decision is to be made on 08.09.2021 

 

The Opole University of Technology reserves the right to close the competition without 

selecting the candidate and the answer to the selected candidate. 

The applicants are asked to send the required documents (listed above) to: 

Opole University of Technology 

Faculty of Civil Engineering and Architecture 

48 Katowicka Street 

45-061 Opole 

Poland 

 

 

mailto:iod@po.opole.pl

