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 RB-1220 /57 /2014                                                           Częstochowa, dn.  02.07.2014 r. 

 

                  

 Akademia im. Jana Długosza w  Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy w  dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 
-spełniają wymogi określone w art. 109 , art. 114 ust.1 oraz art. 118a ust 1 i 2 ustawy z dnia  
27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. 2012, 572, t.j. z późn. zm.)  
-posiadają tytuł naukowy profesora, ( upłynęło co najmniej 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu 
profesora);  
- posiadanie znaczącego i udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie modelowania 
układów złożonych, rachunku niecałkowitego rzędu, mechaniki materiałów, materiałów 
granulowanych, metod numerycznych i efektywności energetycznej; 
- doświadczenie związane z komercjalizacją badań; 
- doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami badawczymi krajowymi  
i zagranicznymi; 
- udokumentowana współpraca z przemysłem. 
 
oraz spełniają łącznie co najmniej 3 z poniższych warunków 
-  posiadają ugruntowaną, znaczącą pozycję w środowisku naukowym lub artystycznym 
- po uzyskaniu tytułu profesora były promotorem co najmniej jednego zakończonego przewodu 
doktorskiego; 
- w czasie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego wydatnie powiększyły dorobek  
naukowy w postaci oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach zamieszczonych na aktualnej 
liście MNiSW  lub monografii albo wydatnie powiększył  dorobek  artystyczny 
- kierowały lub kierują co najmniej dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł 
zewnętrznych 
- posiadają osiągnięcia w naukowej lub artystycznej współpracy międzynarodowej 

 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Al. Armii 

Krajowej 13/15 , pok. 8, tel. (34) 3612179, następujących dokumentów w dwóch 

egzemplarzach: (druki pkt. 2,4-8  informacja Dziekanat  Wydziału Matematyczno-

Przyrodniczego) 

 
1.podania o zatrudnienie na w/w stanowisku; 

2. kwestionariusza osobowego; 

http://www.ajd.czest.pl/


3. odpisu aktu  nadania tytułu profesora 

4. skróconą charakterystykę dorobku naukowego  lub  artystycznego oraz kształcenia młodej kadry 

naukowej 

5.informację  na temat działalności naukowej lub artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej; 

6. oświadczenie stwierdzające, że AJD w Częstochowie jest lub będzie podstawowym miejscem pracy z 

dniem zatrudnienia w przypadku wygrania konkursu 

7. oświadczenie  o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego pierwszego i drugiego 

stopnia  lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku wygrania konkursu. 

8. oświadczeni   dające jednostce uprawnienia do nadawania stopni naukowych 

9. poświadczone kopie 2 recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub 
postępowania o nadanie tytułu, jeśli były one sporządzone dla postępowania w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub daty 
zatwierdzenia stopnia naukowego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, lub 2 listy 
rekomendacyjne sporządzone przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami 
Akademii oraz dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, potwierdzające, że kandydat 
spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie. 

 

 Termin składania dokumentów upływa z dniem – 08 września 2014 r. 

 Termin  rozstrzygnięcia konkursu –   24 września 2014 r.   
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