POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta naukowo – dydaktycznego (konkurs 1)
Instytucie Chemii i Technologii Organicznej
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną,
spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27. 07. 2005 r., Prawo o Szkolnictwie
Wyższym (art.114, ust. 6) z późn. zm. i Statucie PK § 88 oraz posiadają:
1. Wykształcenie wyższe techniczne, ukończone studia magisterskie na kierunku
Technologia Chemiczna.
2. Otwarty przewód doktorski i opinia promotora pracy doktorskiej potwierdzająca
minimum 70 % stopnia zawansowania pracy doktorskiej.
3. Doświadczenie naukowe z zakresu katalizy i modelowania molekularnego
potwierdzone publikacjami w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR),
4. Znajomość oprogramowania do obliczeń kwantowochemicznych oraz doświadczenie
w prowadzeniu obliczeń z zastosowaniem metod chemii teoretycznej,
5. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux,
6. Udokumentowany co najmniej jednomiesięczny zagraniczny staż naukowy,
7. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu chemii lub technologii
chemicznej oraz modelowania molekularnego na uczelni wyższej technicznej,
8. Odbyte szkolenie pedagogiczne lub uzupełni je w pierwszym roku zatrudnienia,
9. Udokumentowana znajomość języka angielskiego,
10. Znajomość języka polskiego.
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony 2 lat, na pełny etat.
Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel./fax. 12 628 20 35 następujące dokumenty w dwóch
egzemplarzach:
 podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie lub przedłużenie
zatrudnienia na stanowisku asystenta,
 CV,
 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 wykaz dorobku naukowego,
 wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych,
 opinię o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (podpisaną
przez bezpośredniego przełożonego z placówki zatrudniającej kandydata),
 potwierdzenie odbycia stażu,
 potwierdzenie znajomości języka obcego,
 potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia
w pierwszym roku zatrudnienia,
 ankietę personalną.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Termin składania podań upływa: 23. 06. 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28. 06. 2017 r.
Wydział IiTCh zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz
prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie
wybranego kandydata.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie WIiTCh, ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków w pok. 10 w dniach 29.06.2017r. – 05.07.2017 r.
Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2015 r., poz. 2135)

