REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.05 r. Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z póź. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz wymagania
określone przez komisję konkursową jednostki.

Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynierii środowiska.
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii środowiska.
3. Przygotowanie pedagogiczne (studia kierunkowe lub podyplomowe).
4. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i pracy laboratoryjnej, w tym prowadzeniu badań
naukowych z zakresu beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych oraz ich wspólnej fermentacji z
innymi substratami organicznymi udokumentowane artykułami w renomowanych czasopismach
polskich i zagranicznych.
5. Dobra znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego.
6. Dorobek naukowy z zakresu inżynierii środowiska, biotechnologii z uwzględnieniem gospodarki
osadami ściekowymi i procesów beztlenowej stabilizacji osadów, w tym kofermentacji.
7. Znajomość zagadnień z zakresu chemii potwierdzone stosownymi dokumentami.
8. Umiejętność obsługi analizatora ogólnego węgla organicznego TOC multi NC Analityk Jena,
chromatografu gazowego (GC-MS).
9. Rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego.
Wymagane dokumenty:
 podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora Politechniki
Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału IŚiB,
 kwestionariusz osobowy kandydata do pracy,
 wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych
staży,
 odpowiednie odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kandydata,
 oświadczenie, że Politechnika Częstochowska będzie podstawowym miejscem pracy, zgodnie
z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz 1365
z późn. zm.),
 kopie posiadanych świadectw pracy,
 zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm.).
Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać do dnia 31.01. 2014 r.
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 73.
Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 10. 02. 2014r.
Informacje o wynikach konkursu udzielane będą w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii pod numerem tel. 34/3250-463.
Planowane zatrudnienie od 01.03. 2014 r. na pełny etat, na okres 3 lat, zgodnie ze Statutem PCz
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