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Ogł oszenie

konkursu na objęci e stanowiska

STARSZEGO WYKŁADOWCY
na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ogłasza konkurs na objęcie stanowiska starszego
w Zakładzie Podstaw Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki
Warszawskiej, która będzie stanow iła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ustl pkt 33 ustawy Prawo
o szkolnictwie wytszym.
Dziekan

Wydziału

wyk ł adowcy

Od kandydatów wymagane jest:
I) ukończone studia magisterskie na kierunku Automatyka Robotyka;
2) uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych;
3) znajomość j ęzyka polskiego i angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
4) predyspozycje i zami łowanie do pracy naukowej i dydaktycznej ;
5) znajomość pakietów CA D/CAM/CAE (Solid Edge lub NX), oraz oprogramowania obliczeniowego
MATLAB, MADYMO w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęt;
6) d oświad czen i e w prowadzeniu zajęć z zakresu Grafiki Inżynierskiej , Zapisu Konstrukcj i, Biomechaniki ;
7) doświadczenie w projektach z dziedzin powiązanych z zagadnieniami modelowania człowieka, HMI ,
biomechaniki zderzeń. ;
8) udokumentowany dorobek naukowy w zakresie analiz ryzyka, bezpieczeństwa, biomechaniki zderzeń;
Osoba ubiegająca s ię o wym ienione stanowisko powinna s pełniać wymagania okreś l o ne wart. 114 ust. 5-7
ustawy z dnia 27 Epca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedno Dz. U. z 20 12r., poz. 572) i w § 143
Statutu PW.
Kandydaci powinn i złożyć następujące dokumenty:
I) podanie;
2) 2:yciorys;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej s ię o zatrudnienie;
4) odpis dyplomu ukończenia slUdiów wyższych i uzyskan ie tytułu zawodowego magistra lub

tytułu

równo ważnego;

5) odpis dyplomu doktorskiego;
6) wykaz dorobku naukowego;
7) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
8) oświadczenie kandydata, że Politechnika Warszawska będzie podstawowym miejscem pracy w
przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia;
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
10) oświadczenie o niekaralności.
Wymienione dokumenty na l eży składać w terminie do dnia 09.02.2018 r. w Biurze Dziekana Wydziału
Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, ul Nowowiejska 24 , 00-665 Warszawa, tel .: 222347354.
Bliższych informacji udziela dr hab. inż. Marek Matyjewski, prof. PW, Kierownik Zakład u Podstaw
Konstrukcji, tel. 22 2347512.
Rozst rzygnięcie konkursu nastąpi w termin ie do dnia 19.02.20 18 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie
konkursu nie jest gwarancją zatrudnien ia.

Dziekan

Wydziału

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

DZiEKAN
,ydzialu Mechill"llclnego Energetykll Lotnimia

"",' "~.~t?k':"",,,

