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DZIEKAN 

WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO 

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 

W CZĘSTOCHOWIE 

ogłasza 

 

KONKURS 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina:  

Budowa i Eksploatacja Maszyn w Instytucie Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa  

AJD w Częstochowie 

Stanowisko do objęcia od 01.02.2016r.  

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo  

o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) oraz 

odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1. Posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej 

Budowa i Eksploatacja Maszyn, 

2. Posiadają specjalizację w badaniach dotyczących maszyn i urządzeń energetycznych oraz 

modelowania matematycznego z uwzględnieniem metod sztucznej inteligencji, 

3. Posiadają dorobek naukowy z obszaru nauk technicznych wyrażony indeksem Hirscha co najmniej 

6 (liczony według WoS), 

4. Posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, 

5.  Posiadają doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów takich jak: Awarie 

techniczne w przemyśle, Badanie wypadków i kontrola stanu BHP, Bezpieczeństwo pracy 

w poszczególnych branżach, Ocena ryzyka zawodowego, Służby BHP i ich działania, Sprzęt 

ochrony zbiorowej i indywidualnej, Techniczne systemy zabezpieczeń. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:  

- wniosek o zatrudnienie kandydata, 

- kwestionariusz osobowy,  

- odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego (w zależności od 

statusu naukowego kandydata) w dziedzinie nauk technicznych – dyscyplina: Budowa i Eksploatacja 

Maszyn lub równorzędna decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 

- skrócona charakterystyka dorobku naukowego, 

- informacja nt. działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 

- poświadczone kopie  recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub 

postępowania o nadanie tytułu, 

- oświadczenie stwierdzające, że AJD będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania 

konkursu,  

- oświadczenie o zgodzie na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia 

w przypadku wygrania konkursu,  

- oświadczenie o zgodzie na wliczenie do minimum kadrowego  w sprawie trybu zgłaszania   

wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w 

przypadku wygrania konkursu. 

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 p.nr 8 w terminie do dnia 09.01.2016 r. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: posiedzenie Rady Wydziału: styczeń 2016 r.  

 

Częstochowa, dnia 18 listopad 2015 r. 


