Znak: Ś-5. 1 /2022
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów - Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
1. Niezbędne wymagania:
• posiadanie stopnia magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych oraz
znajomość zagadnień związanych z energetyką,
• ukończenie wyższych studiów technicznych z wynikiem, co najmniej ponad dobrym,
• predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego w
stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej,
• wskazanie Politechniki Krakowskiej, jako podstawowego miejsca pracy.
2. Dodatkowe wymagania:
• wskazanie dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka jako dyscypliny swoich
badań naukowych,
• zainteresowania naukowe związane z energetyką cieplną,
• zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z
Regulaminem pracy PK,
• aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,
• aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
4. Wymagane dokumenty:
• podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników
badawczo - dydaktycznych,
• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte
umiejętności,
• potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym
roku zatrudnienia.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:
• analizie złożonej dokumentacji,
• ewentualnie przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez
komunikatory internetowe).
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Wymagane dokumenty należy składać w:
Sekretariacie Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów, ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków, budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, budynek W-2 (10-19), I piętro,
pok. 120, tel. 12 328 28 03, 12 628 28 60 w godz. 10.00 – 14.00.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie
pracowników badawczo- dydaktycznych, znak sprawy Ś-5.1/2022 lub przesłać w formie skanów na adres
email s-5@pk.edu.pl.
Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 11 lutego 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 18 lutego 2022 r.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły
niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o
wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Procesów Cieplnych, Ochrony
Powietrza i Utylizacji Odpadów w dniach 21.02.-04.03.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane
w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
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