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Zadania/Rola w zespole
Kandydat będzie wykonywał zadania w ramach prac naukowych i organizacyjnych Katedry
Projektowania Środowiskowego. W zakresie prac dydaktycznych prowadzić będzie zajęcia na
kierunkach: Architektura i Gospodarka Przestrzenna (w języku polskim i angielskim).

Wymagania

−

ukończone studia wyższe z tytułem zawodowym magistra inżyniera architekta

−
dorobek zawodowy związany z projektowaniem architektonicznym (min. kilkuletnia
praktyka projektowa)

−

dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

−
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania
architektonicznego

−
doświadczenie w występowaniu o finansowanie projektów badawczych i prowadzeniu
badań w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych (np. klasyfikowanych przez
University Ranking by Accademic Performance Research Laboratory)

−
dorobek naukowy (udokumentowana aktywność publikacyjna, w tym min. jedna
publikacja w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu IF znajdującym się
w bazie JCR)

−
gotowość do prowadzenia dydaktyki i badań naukowych z zakresu projektowania
środowiskowego
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Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora PG
Życiorys
Odpis dyplomów i uprawnień
Wykaz dorobku
Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

18.10.2017

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

02.11.2017

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. 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.

