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Ogłasza konkurs

na stanowisko ADIUI\KTA

dyscyplinie inżynieria materiałowa yy zakresie
ko mpozytów d rzewn o-polim erowych

I. Warunki konkursu

o stanowisko adiunkta mogą ubiegać się osoby spełniające wymogi określone w ustawię
Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 20.07.20I8r,Dz. U.2018 poz.I668.art l13 oraz
art.l 16.pkt 2 ust.3

Odpowiadająca następującym krYeriom kwalifikacyjnym: kandydaci zgłaszający się
do konkursu muszą posiadać stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego

Od kandydatów oczekuje się: posiadania dyplomu doktora lub doktora
habilitowanego. Kandydat winien posiadać wiedzę, popartą publikacjami naukowymi, z
zakresu badania
i ksaałtowania właściwości fizykomechanicznych kompozytów drzewno-polimerowych oraz
możliwości ich stosowania w róznego rodzaju konstrukcjach. Wymagana jest ponadto
umiejętność stosowania metod numerycznych w analizię konstrukcji wykonanych z tworzyw
drzewnych, w tym kompozytów drzewno-polimerowych, oraz znajomość zagadnień
mechaniki technicznej.

Kandydat powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne. ()procz działalności
badawczej, zatrudniona osoba będzie miała obowiązek brania udziału w procesie
dydaktycznym zaróv,lno na l-szym jak i na Z-im stopniu studiów na kierunkach studiów
prowadzony ch przez Instytut Techniki.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia przedmiotów:
Materiałoznawstwo (w zakresie tworzl.w drzewnych), struktura i właściwości materiałów
li gnocelulozowych, techniki fiw arzania (w zakre sie tworzyw drzewnych),
Wykazaó się znajomością co najmniej jednego języka obcego oraz posiadać predyspozycje
dydaktyczne,

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta,
naukowę cv i kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
informacja o dorobku naukowym uwzględniająca wykaz publikacji, studiów, referatów,
osiągnięó projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych, wdrozeń i innych,
informacje o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie ksztdcenia kadr.
oświadczenie potwierdzĄące, że kandydat: .

. ma pełną zdolność do czynności prawnych
o nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowyn za przestępstwo umyślne



nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie
vłyższym i nauce z dn,20.07 .2018r. Dz. U,2018. poz.l668 art.276 ust.1 pkt 7 i 8
korrysta zpełni praw publicznych

ilI. Dokumenty nalęży złożyć w Sękrętariacie Instytutu Techniki Wydziału Matematyki,
Fizyki i Techniki (u1. K. Chodkiewicza 30,85-064 Bydgoszcz, pok. 33) w
terminie do 25.01.2019 r.

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