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TERMIN SKŁADANIA OFERT:
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SŁOWA KLUCZOWE:

elektrotechnika, elektrodynamika

Zadania/Rola w zespole
•
•
•
•

prowadzenie zajęć ze studentami (ćwiczenia, laboratoria, wykłady)
prowadzenie prac dyplomowych;
prowadzenie badań naukowych;
zadania o charakterze organizacyjnym.

Wymagania
•
•
•
•
•

stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika;
bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z elektrotechniką, elektrodynamiką i
metodami numerycznymi;
doświadczenie w zakresie kierowania lub udziału w projektach naukowo-badawczych
dotyczących elektrotechniki;
doświadczenie w opiece naukowej nad doktorantami;
znajomość języka angielskiego.

Dokumenty
•
•
•
•
•
•

podanie o zatrudnienie skierowane do prof. dr hab. Józefa Sienkiewicza, prof. zw. PG,
Prorektora ds. nauki;
kwestionariusz osobowy;
życiorys;
uwierzytelnione odpisy dokumentów poświadczających posiadane stopnie naukowe lub
tytuł naukowy;
oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Gdańska będzie
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą
zdnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

wrzesień 2017

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

01.10.2017

Dokumenty przesłać na adres: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że
administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

