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Poznań, dnia 15 listopada 2018 r.
Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
A DIUNKTA (nr ref. 1/WBMiZ/adiunkt/1/2018)
w Zakładzie Nanomateriałów Funkcjonalnych Instytutu Inżynierii Materiałowej
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w Statucie Politechniki Poznańskiej,
w Uchwale Nr 16/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zasad zatrudnia pracowników.
Wymagania stawiane kandydatom:











stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa, specjalność
metalurgia proszków;
co najmniej pięcioletni okres pracy w charakterze nauczyciela akademickiego lub pięcioletni staż
zawodowy poza uczelnią;
ukończony kurs pedagogiczny lub studium pedagogiczne;
sprecyzowany obszar pracy naukowej z zakresu – materiały kompozytowe na osnowie metali
lekkich, materiały twarde i super twarde, nowoczesne metody konsolidacji proszków (technologia
SPS);
wartościowy dorobek naukowy w tematyce metalurgii proszków;
bardzo doba znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych, pisanie prac naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach;
umiejętność pracy w zespole naukowym;
punktualność i zamiłowanie do pracy dydaktycznej;
dyspozycyjność na rzecz: Wydziału, Instytutu i Zakładu.

Wymagane dokumenty:
1. podanie adresowane do JM Rektora PP, kwestionariusz osobowy, arkusz kwalifikacyjny, odpisy
dyplomów oraz innych świadectw potwierdzające posiadane kwalifikacje;
2. życiorys zawodowy wraz z klauzulą zgody: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię /imiona/ i nazwisko;
imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/; wykształcenie; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”
Dokumenty złożone bez klauzuli zgody nie będą rozpatrywane;

3. wykaz dorobku naukowego;
4. świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego lub studium pedagogicznego;
5. oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy w
rozumieniu ww. ustawy;
6. oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego
(zgodnie z art. 109 ww. ustawy);
7. oświadczenie o przekazaniu uprawnień dydaktycznych.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie ww. dokumentów w Dziekanacie
Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (pok. 210; ul. Piotrowo 3; 60 – 965 Poznań) w terminie
do dnia 17 grudnia 2018 r.

Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana przez radę wydziału. O terminie ewentualnej
rozmowy kwalifikacyjnej z dodatkową komisją powołaną przez dziekana wydziału kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie. Konkurs rozstrzyga rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu
konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w lutym 2019 r.
Zatrudnienie przewiduje się od 1 marca 2019 r. do 30 września 2020 r. na podstawie umowy o pracę.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku
kandydatów, dziekan dokona zamknięcia konkursu. Dziekan może konkurs unieważnić lub zamknąć bez podania
przyczyny.

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie
5,60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.
3.

Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
Dane zbierane są dla potrzeb obecnie prowadzonego procesu rekrutacji; podstawą ich przetwarzania jest
dobrowolnie i świadomie wyrażona przez Panią/Pana zgoda w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO); mogą jednak
zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji lub do momentu
wycofania przez Panią/Pana wcześniej udzielonej zgody, przy czym jej wycofanie pozostanie bez wpływu na
wcześniejsze przetwarzanie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo
do przenoszenia danych, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na wolne stanowisko pracy.
Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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