WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
ul. Nieszawska 13A, 61-021 Poznań, tel. +48 61 665 3301, fax +48 61 665 3300
e-mail: office_darf@put.poznan.pl, www.architektura.put.poznan.pl

WA. 110.04.2019

Poznań, 30.07.2019r.
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs na stanowisko
WYKŁADOWCY
w Instytucie Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa
na okres 1 roku

W dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.08.2019r.
I. Do konkursu mogą przystąpić osoby,
które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn.
zm.), w Statucie Politechniki Poznańskiej, w Uchwale Nr 16/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 30 listopada
2016 r. w sprawie zasad zatrudnia pracowników.

oraz posiadają następujące kwalifikacje:
1. Ukończone studia wyższe magisterskie (tytuł zawodowy: magistra inżyniera architekta).
2. Predyspozycje do pracy dydaktycznej stwierdzone w pisemnej opinii profesora lub doktora habilitowanego.
3. Doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami - minimum cztery lata.
4. Ukończony kurs pedagogiczny.
5. Posiadanie kwalifikacji lub znaczące osiągnięcia zawodowe.
6. Dyspozycyjność na rzecz: Wydziału, Instytutu, Zakładu.
II. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie
1. Wniosek własny skierowany do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dziekana Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej.
2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.*
3. Arkusz kwalifikacyjny.*
4. Życiorys (CV).
5. Kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra j.w.
6. Oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 109 ust. 1 Ustawy.*
7. Złożone na piśmie oświadczenie kandydata, że Politechnika Poznańska będzie dla niego podstawowym
miejscem pracy w rozumieniu ustawy.*
8. Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1, I.2, I.3, I.4, I.5).
III. Wnioski konkursowe należy składać (osobiście – pokój 608 budynek A lub listem poleconym):
Politechnika Poznańska
Wydział Architektury
ul Nieszawska 13A
61-021 Poznań
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2019

* Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: http://architektura.put.poznan.pl/n/konkurs-dla-nauczycieli-akademickich/kwestionariusze-osobowe/)
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia
konkursu. Dziekan może unieważnić konkurs lub zamknąć bez podania przyczyny.

