T.Dz. 11/56/2013-14

Lublin, 27.06.2014 r.

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko sTARSZEGO WYKŁADOWCY
w Katedrze Podstaw Techniki,
Zakładzie Elektrotechniki, Systemów Pomiarowych i Ergonomii
Wymagania dla kandydatów:
 stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
 20-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, w tym przez 16 lat na
stanowisku adiunkta, uzyskując pozytywne oceny w pracy dydaktycznej; posiadanie
dorobku dydaktycznego
 znajomość języka obcego na poziomie B2 lub równoważnym zgodnie z uchwałą 13/0708 Senatu UP w Lublinie
 potwierdzony udział w szkoleniu z zakresu:
a. integracji i programowania systemów PLC oraz komponentów automatyki
przemysłowej,
b. programowania inteligentnych systemów sterowania budynkiem,
c. obsługi programów komputerowych CAD/CAE - układy elektryczne,
d. podstaw prawnych i technicznych w zakresie instalacji fotowoltaicznych,
e. podstaw prawnych i technicznych zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia
wynikających z oddziaływania pól elektromagnetycznych,
f. podstaw prawnych ochrony własności intelektualnej,
 posiadanie aktualnych uprawnień energetycznych uprawniających do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym urządzeń
elektrycznych, cieplnych i gazowych (zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 16 marca 1998 r. - Dz.U. 1998 nr 59 poz. 377)
 nienaganna postawa etyczno–moralna;
 dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim)
Wykaz wymaganych dokumentów :
 Podanie do JM Rektora
 Życiorys
 Kwestionariusz osobowy
 Odpis dyplomu doktora
 Opinia przełożonego z dotychczasowego miejsca pracy o dorobku dydaktycznym
 oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu
 oświadczenie o spełnieniu wymagań art.109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, z późniejszymi zmianami
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie,
ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. (+48) 81 531-96-60) w terminie do dnia 10.09.2014 r.
Adres Katedry Podstaw Techniki: ul. Głęboka 28, 20-950 Lublin, tel. 531-96-88
Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie
(-) prof. dr hab. Andrzej Marczuk

