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:
 Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Środowiska.
 Dorobek naukowo-dydaktyczny z zakresu ogrzewnictwa i wentylacji z uwzględnieniem obszaru
efektywności energetycznej i energooszczędnego gospodarowania energią oraz jakości środowiska
wewnętrznego w budynkach.
 Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii środowiska oraz
energetyki.
 Doświadczenie w realizacji grantów badawczych oraz w prowadzeniu badań naukowych.
 Posiadane uprawnienia z zakresu doradztwa/projektowania budynków pasywnych.
 Znajomość zagadnień inżynierii i ochrony środowiska, w szczególności problematyki związanej z
zapotrzebowaniem i zużyciem ciepła systemów budowlano-instalacyjnych budynków użyteczności
publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów edukacyjnych, oceny energetycznej
budynków oraz termomodernizacji.
 Dobra znajomość programów: Arcadia, AutoCAD, BuildDesk, Instal-OZC, Instal-therm HCR,
OriginLab, Mathcad, PHPP (do projektowania budynków pasywnych), pakietu Office.
 Posiadane uprawnienia przygotowania pedagogicznego (studia kierunkowe lub podyplomowe) i
doświadczenia pedagogicznego, uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej budynków.
 Znajomość języka angielskiego i niemieckiego, publikacje w języku angielskim oraz bardzo dobra
znajomość języka polskiego.
 Umiejętność obróbki i prezentowania wyników badań.
 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. 04. 2014 r. na pełny etat, na okres 3 lat, zgodnie ze Statutem PCz
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