
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

MIASTO: Sulechów 

STANOWISKO: starszy wykładowca w Instytucie Politechnicznym 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne w dyscyplinie elektrotechnika lub energetyka 

DATA OGŁOSZENIA: 25 kwietnia 2017r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31 maja 2017r. 

LINK DO STRONY UCZELNI: www.pwsz.sulechow.pl  

DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenie na konkurs w formie pisemnej należy dostarczyć lub 

przesłać na adres: PWSZ w Sulechowie, ul. A. Krajowej 51, 66-100 Sulechów, Rektorat 

SŁOWA KLUCZOWE: starszy wykładowca, nauki techniczne, elektrotechnika, energetyka 

OPIS: 

Wymagania dla kandydatów: 

 Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami 

wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu 

obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. 

 Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie 

elektrotechniki lub energetyki. 

 Uzdolnienia i predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej. 

 Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od Kandydata wymagana jest 

znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze elektrotechniki lub energetyki. 

Wskazane udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń 

rachunkowych. 

 Dobra obsługa komputera, pakietu Ms Office, programów typu CAD z elektrotechniki. 

 Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu co najmniej komunikatywnym. 

 Wymagana jest dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim). 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora, kwestionariusz osobowy, życiorys, 

 dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe, 

 dorobek w pracy naukowej; 

 dorobek w pracy dydaktycznej; 

 przebieg zatrudnienia; 

 oświadczenie o możliwości zaliczenia kandydata do minimum kadrowego wymaganego na 

określonym  kierunku; 

 dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora, 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

W przypadku większej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. 

Dojazd i pobyt na Uczelni odbywa się na koszt własny kandydata. 

PWSZ w Sulechowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego 

oferty. 

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 7 lipca 2017 r. 

http://www.pwsz.sulechow.pl/

