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DZIEKAN WYDZIAŁU
MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU PP
ogłasza konkurs na stanowisko

ADlUNKTA
W lNsTYTUclE slLNlKoW sPALtNoWYcH l TRANSPoRTU
W Zakładzie l nżyn ierii Rehabilitacyjnej

dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn
specjalność: biomechanika i zagadnienia zw. z niepełnosprawnoŚcią
(pełen etat, umowa o pracę na czas 1 roku)
od 1.10.2018 r.
Zainteresowanych uprzejmie proszę o składanie niezbędnychdokumentow
do dnia 1,3 września 2019 rgku w Dziekanacie Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu
ul.Piotrowo 3 pok.215.
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Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:

1.
2.
3.
4.
5.
.
.

.
.

.
6.

Stopień naukowy doktora nauk technicznych

Wańościowy dorobek naukowy
Zarysowany obszar pracy naukowej

Dokument potwierdzający ukończony kurs pedagogiczny
Wymaqania meMorvczne (szczeoołowe):
stopień doktora ze specjalnościąbiomechanika,
umiejętności programowania i anatizy wyników w systemach ,AnyBody Technology, Motion capture systems
- BTS Bioengineering, Biodex System, Suńace EMG Electromyography,
Wiedzy nt, zagadnień związanych z rehabilitacją osób po urazie rdzenia kręgowego poruszających się na
wózkach inwalidzkich,
doświadczenia w zakresie:
i rehabilitacji osob z niepełnosprawnoŚciami.
- prowadzenia badań naukowych w obszarach biomechaniki
kinezyterapii, przeciążeń i dysfunkcji układu narządu ruchu a w szczególności kręgosłupa,
_ realizacji prac badawczo-rozwojowych z udziałem osob niepełnosprawnych poruszających się na
wozkach inwalidzkich,
obsługi aparatury badawczej i pomiarowej wykoaystywanej w inżynierii rehabilitacyjnej,
_ aktywnej rehabilitacji osob niepełnosprawnych w zeglarstwie, nurkowaniu i narciarstwie,
od kandydata oczekuje się związku i stałej aktywnej współpracy z grupami osob z niepełnosprawnościami.
Kandydat-powinien poŚiadac co najmniej dwuletni okres pracy w charakteze nauczyciela lub dwuletni staz
zawodowy poza Uczelnią (w przypadku absolwentów studiów doktoranckich PP - co najmniej roczny okres
pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub roczny staz zawodowy poza Uczelnią) (§Z6 ust.S Statutu
PP).

ll, Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Podanie kierowane dgJM_Bgba13 przezDziekana WMR|T
2. Arkusz kwalifikacyjny

3.
4.
5.
6.

CV

Kwestionariusz osobowy (potrzebne są2 różne, mozliwe do pobrania z lntranetu:
http ://intranet,put.poznan.pl/depańment/akl201

Odpis dyplomu ukończenia studiow (mgr, dr,)
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Odpisy posiadanych kursów.
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