
Informacja o konkursie 

na stanowisko nauczyciela akademickiego 

w Politechnice Opolskiej 

 

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

Jednostka organizacyjna: Wydział Budownictwa i Architektury  

Katedra Mostów, Geotechniki i Procesów Budowlanych 

Forma zatrudnienia: pełny etat 

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne 

Dyscyplina naukowa:  inżynieria lądowa i transport 

Termin składania ofert: 04.07.2022 r. 

Link do strony: https://wbia.po.edu.pl/ 

Adres e-mail: (adres, na który kandydaci mogą przesyłać dokumenty) 

wbia@po.edu.pl 

Opis:  (wymagane kwalifikacje, dokumenty, uwagi) 

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów 

kwalifikacyjnych: 

Kandydat powinien charakteryzować się zdolnościami do pracy badawczej w 

zakresie konstrukcji mostowych i geotechniki, dynamiki konstrukcji, mechaniki 

budowli, zaawansowanych obliczeń MES. W pracy dydaktycznej powinien posiadać 

wiedzę z szerokorozumianego budownictwa komunikacyjnego, geotechniki i 

mechaniki konstrukcji. 

 

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

dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport. 

2. Tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa. 

3. Osiągnięcia naukowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport 

udokumentowane znaczącym dorobkiem publikacyjnym (min. 2 publikacje za 140 

pkt w ostatnich dwóch latach wg listy Ministra Edukacji i Nauki) oraz czynnym 



udziałem w życiu naukowym (uczestnictwo w 2 prestiżowych konferencjach 

międzynarodowych zgodnych z tematyką prowadzonych badań naukowych). 

4. Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

5. Potwierdzona współpraca międzynarodowa na płaszczyźnie naukowej i/lub 

zawodowej. 

6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca 

na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zaawansowaną pracę badawczą. 

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

8. Biegła znajomość pakietów oprogramowania Ms Office, Autocad, Archicad, 

ZWCAD, DIANA FEA, SAP 2000, ROBOT, DLUBAL RFEM, MIDAS FEA NX i MIDAS 

GTS NX. 

9. Dodatkowym atutem będą stypendia i granty otrzymane przez kandydata 

(np. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki 

itp.). 

10. Umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych służących do prowadzenia 

badań naukowych w zakresie obciążeń statycznych i dynamicznych. 

11. Dyspozycyjność na rzecz Uczelni, Wydziału i Katedry. 

12. Umiejętność pracy w zespole. 

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 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). 

 


