Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechniki Krakowskiej
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO NA
WYDZIALE INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną,
spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(art.114) z późn. zm. i Statucie PK § 83 oraz posiadają:
•
•
•
•
•
•

tytuł naukowy profesora nauk technicznych,
liczący się międzynarodowy dorobek naukowy w dyscyplinie elektrotechnika,
osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i doświadczenie w kierowaniu zespołami
naukowymi,
liczący się dorobek dydaktyczny w uczelni wyższej w obszarze: techniki wysokich
napięć, materiałów izolacyjnych,
znaczący dorobek organizacyjny i doświadczenie w zakresie pozyskiwania oraz
kierowania grantami,
kontakty z otoczeniem gospodarczym i przemysłowym.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 109
ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami).
Zainteresowane osoby powinny złożyć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

podanie,
życiorys,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu profesora nauk technicznych w
dyscyplinie elektrotechnika,
wykaz opublikowanych prac naukowych ze wskazaniem najważniejszego dorobku,
wykaz projektów badawczych i ważniejszych prac badawczych kierowanych przez
kandydata lub w których kandydat brał udział,
listę wypromowanych doktorów oraz doktorantów, nad którymi sprawowana była
opieka naukowa,
opis dorobku dydaktycznego,
wykaz krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych i komitetów, których
członkiem był lub jest kandydat, pełnione w nich funkcje oraz wykaz funkcji
pełnionych w przeszłości i obecnie w uczelni lub poza uczelnią,
oświadczenie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy w
przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać w terminie do dnia 16 stycznia 2018 r. na adres:
Dziekanat Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej,
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój nr 203. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30
stycznia 2018 r.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
oferty.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia
kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

