REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
w Instytucie Elektroenergetyki
na Wydziale Elektrycznym
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 późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz
szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.
Warunki przystąpienia do konkursu:
1.

Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizyczno - matematycznych
o specjalności Fizyka Ciała Stałego.
2. Znajomość zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej, w szczególności materiałów dla
superkondensatorów.
3. Znajomość zagadnień z zakresu systemów magazynowania energii.
4. Znajomość zagadnień z zakresu projektowania nanostruktur hybrydowych w aspekcie magazynowania
energii elektrycznej.
5. Umiejętność pracy w zespole oraz kierowania pracami badawczymi.
6. Posiadanie dorobku naukowego z zakresu wymienionych powyżej zagadnień.
7. Minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.
8. Znajomość języka obcego – preferowany język angielski.
9. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.
10. Gotowość do zatrudnienia w politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy w pełnym
wymiarze czasu pracy i zaliczenia do minimum kadrowego.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego skierowane do JM Rektora
Politechniki Częstochowskiej za pośrednictwem Dziekan Wydziału Elektrycznego.
Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy.
Dyplomy, odpisy lub uwierzytelnione kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających kwalifikacje
kandydata.
Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.
Kopie posiadanych świadectw pracy.
Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego 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.).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać do dnia 15.09.2017r.
w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego, Al. Armii Krajowej 17, 42-201 Częstochowa
Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 20.09.2017 r.
Informacji o wynikach konkursu będą udziela Dziekanat Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
pod nr tel. 343250 822.
Planowane zatrudnienie od 1.10.2017 r. zgodnie ze Statutem Politechniki Częstochowskiej.
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