
 

 
 
 

 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczego 

 Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  

do Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa  
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

w dziedzinie nauk technicznych w specjalności: bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa. 
Stanowisko do objęcia od 18.02.2014r. 

 
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 
1, 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, 
poz.1365 z późniejszymi zmianami) a takŜe spełniają poniŜsze kryteria kwalifikacyjne: 
- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze 

nauk technicznych w specjalności Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa, 
- posiadają znaczący i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie inŜynierii 

bezpieczeństwa, 
- posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami badawczymi (krajowymi 

i zagranicznymi), 
- posiadają biegłą znajomość metod kryminalistycznych wykorzystywanych w ochronie osób 
i mienia. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili 
uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie w Dziekanacie Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Armii 
Krajowej 13/15, pok. 8, tel. (034) 361-21-79, następujących dokumentów:  

- podanie kandydata, 
- kwestionariusz osobowy,  
- odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpisu dyplomu doktora habilitowanego 

(w zaleŜności od statusu naukowego kandydata) w dziedzinie nauk technicznych  w 
specjalności: bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa lub równorzędną decyzję 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 

- skrócona charakterystyka dorobku naukowego, 
- informacja nt. działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 
- oświadczenie o wyraŜeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego studiów 

pierwszego i drugiego stopnia na kierunku InŜynieria bezpieczeństwa. 
 

  
Termin składania ofert: 8 stycznia 2014r.  
Termin rozstrzygnięcia: RW styczeń 2014r. 
 
Częstochowa, dnia 17.10.2013r. 
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