Informacja w trybie z art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)
o wyniku konkursu

Instytucja:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury
Katedra
Planowania
Przestrzennego,
Projektowania
Urbanistycznego i Ruralistycznego A5

Stanowisko:

asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dziedzina nauki:

nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa:

architektura i urbanistyka

Numer konkursu:

WA.A20.1100.84.2020

Data ogłoszenia:

22.12.2020 r.

Termin składania ofert:

27.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

15.02.2021 r.

Liczba zgłoszeń:

4

Kandydat, który wygrał konkurs:

mgr inż. arch. Olga Kania

Uzasadnienie wyboru:
Komisja Konkursowa po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi przez
kandydatów stwierdziła, że jedynie jeden kandydat spełnia w pełni wymagania formalne
konkursu. Z nadesłanej dokumentacji wynika, że tylko Pani mgr inż. arch. Olga Kania
wykazuje się całościowym dorobkiem naukowym określonym w kryteriach, m.in.
publikacjami artykułów wysoko punktowanymi minimum 70 pkt z listy MNiSW.
W związku z powyższym Komisja Konkursowa uznała, że ze względów formalnych jedynym
kandydatem na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w
Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A5
jest Pani mgr inż. ach. Olga Kania. Na uwagę zasługuje fakt, że Kandydatka wyróżnia się
spośród pozostałych osób przede wszystkim:

 dużym jak na swój wiek dorobkiem naukowym, w części realizowanym już na
ostatnim roku studiów, na który składają się publikacje artykułów zarówno krajowych
jak i zagranicznych,
 publikacją artykułu wysoko punktowanego (minimum 70 pkt z listy MNiSW),
 licznym udziałem w konferencja naukowych,
 czynnym udziałem w warsztatach interdyscyplinarnych oraz wystawach,
 doświadczeniem w sporządzaniu wniosków grantowych, w tym złożeniem wniosku
grantowego do NCN,
 doświadczeniem zawodowym w pracy dydaktycznej, na co najmniej dwóch
wydziałach w tym prowadzeniem grup seminaryjnych i projektowych w języku
polskim i angielskim,
 czynnym udziałem w szkołach letnich z zakresu planowania przestrzennego,
 doświadczeniem zawodowym jako praktykujący architekt – urbanista.
Dorobek zawodowy i naukowy Pani mgr inż. arch. Olgi Kani w pełni spełnia wymagania
konkursowe.
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