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Ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUNKTA

w dyscyplinie inżynieria materiałowa w zakresie
kompozytów drzewno-polim erowych

I. Warunki konkursu

o stanowisko adiunkta mogą ubiegać się
Prawo o szkolnictwie wyzszym z dn.
art.Il6.pkt 2 ust.3

osobY sPełni ąące wymogi określone w ustawie
20,07 ,20l8r -Dz. {J. 2018 poz.t668.art. 1 13 oraz

odPowiadająca nastęPującym kryteriom kwalifikacyjnym: kandydaci zgłaszający siędo konkursu muszą PosiadaĆ stopień naukowy doktora lub doktora habiliiowanegoOd kandYdatów oczekuje się: posiadania dyplomu doktora lub doktora

T*i ffi;f,"; 
**oydat winień posiadać'.i"Jri, popuią publikacjami naukowymi, z

i ksztahowania właŚciwoŚci fizykomech anicznychkompozytów drzewno-polimerowy ch orazmoŻliwoŚci ich stosowania w róznego rodzaju konstrukcjach. Wymagana jest ponadtoumiejętnoŚĆ stosowania metod numerycznych w analiziekonstrukcji wykonanyc h z twotzywdrzewnych, w tym komp ozytów drzewno-porń.-ffi.łr, oraz znajomość zagadnieńmechaniki technicznej
KandYdat Powinien PosiadaĆ doświadczenię dydaktyczne. oprocz działalnościbadawczej, zatrudniona orobu ueJli. 

"*iJ""'"u"*,ł;r. 
ńrania ui.iu|u w procesiedydaktycznym zatowno na l,szym jak i na Z-im riopn'iu studiów na kierunkach studiówprowadzony ch przez Instytut reciniti,

KandYdat Powinien byó ptzygotowany do prowadzenia przedmiotów:Materiałoznawstwo (w zakresie tworzyw 
-drr"*nyćn 

), struktura i właściwości materiałówlignocelulo zowych, techniki v,rytwarzania (w zal<reri" ti*:ry*drzewnych).
WYkazaĆ się znajomoŚcią co najmniej jednego języka ob."go oraz posiadać predys pozycjedydaktyczne.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta,
naukowe cv i kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu doktora lub doktora habilito*anego
informacja o dorobku 

,naukowym uwzględniJj ąca wykaz publikacji, studiów, referatów,osiągnięó Projektowych, konstrukcyjnych iub t..ńnoto eiĆłń]ni.drożeńi innych,informacje o osiągnięciach dydakt}Ćriy"l^,, organizacyjny"i or-w zakresie ksztdcenia kadr.oświadczenie potwierdz ające, żekandydł:. ma pełną zdolność do czynności prawnycho nie został ukarany prawomocny, *y.oii"m sądowyn za przestępstwo umyślne



nie został ukarany karą dyscyplinmną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie
v,ryższym i nauce zdn.ż0.07.ż0l8r.Dz,U,2018.poz.l668 art.276 ust.1 pkt 7 i 8
korąlsta zpełni praw publicznych

ilI. Dokumenty należy zŁożyc w Sekretariacie Ins§tutu Techniki Wydziału Matematyki,
FizYki i Techniki (u1. K. Chodkiewicza30,85-064 Byd,goszcz, pok. 33) w
terminie do 25.01.2019 r.

IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 2 tygodni od terminu składania dokumentów.

d r ha b. G rzego rz Domek, prof. nadzw.


