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FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

 

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego 

MIASTO: Kielce  

STANOWISKO: profesor uczelni 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Zarządzaniu i Jakości 

DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2020 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.07.2020  

LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy  

SŁOWA KLUCZOWE: Zarządzanie nowoczesnymi systemami produkcji  
 

Opis: (tematyka. oczekiwania, uwagi) : 

Doświadczenie międzynarodowe w prowadzeniu zajęć z Inżynierii Produkcji z uwzględnieniem Lean / 

Kaizen / Industry 4.0 

Prace badawcze międzynarodowe zakończone praktycznymi wdrożeniami w przemyśle, ukierunkowane na 

usprawnienia (wymierne) systemów produkcyjnych 

Prace badawcze międzynarodowe zakończone praktycznymi wdrożeniami w przemyśle z ukierunkowaniem 

na wykorzystanie technik komputerowych i systemów informatycznych (ERP/CAM) 

Prace naukowo-badawcze finansowane przez UE z powyższej tematyki 

Doświadczenie organizacyjne w kierowaniu projektami badawczymi 

 
 

Kandydat powinien posiadać: 

- tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplin: Nauki o 

Zarządzaniu j Jakości lub pokrewne, 

- udokumentowane kontakty międzynarodowe w środowisku naukowym, 

- dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym, 

- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami w obszarach związanych z 

dyscyplinami: Nauki o Zarządzaniu i Jakości lub pokrewnymi,  

- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych, 

- umiejętności językowe: biegła znajomość języka polskiego oraz biegła znajomość języka 

angielskiego, dodatkowy język mile widziany 
 

Wymagane dokumenty: 

- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, 

- kwestionariusz osobowy,  

- życiorys (CV), 

- odpisy dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

- odpis dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego, 

- odpis aktu nadania tytułu profesora (jeśli dotyczy), 

- wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz innych osiągnięć mających 

związek z pracą w wyższej uczelni, 

- oświadczenie, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2020.85 t.j., art. 

119). 

 

Oferty należy kierować na adres: 

Politechnika Świętokrzyska, Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego, 

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty mniejszego ogłoszenia. 

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. 

 

FORM FOR EMPLOYERS 
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INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Management and Computer Modelling  

CITY: Kielce  

POSITION: Professor of KTU 

DISCIPLINE: Management and Quality Sciences,  

POSTED: 10.06.2020  

EXPIRES: 10.07.2020 

WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy  

KEYWORDS: managing modern production systems 

 

Description: (subject matter, expectations, comments): 

International experience in conducting classes in Production Engineering including Lean / Kaizen / Industry 

4.0 

International research work resulting in practical implementations in industry, with the aim of improving 

(measurable) production systems 

International research work completed with practical implementations in industry with a focus on the use of 

computer techniques and information systems (ERP/CAM) 

EU-funded research work on the above topics 

Organisational experience in managing research projects 
 

The applicant should have: 

- the academic title of professor or the academic degree of doctor habilitated in the disciplines: 

Management and Quality Sciences or related; 

-  documented  contacts with international  academics; 

- international scientific achievements; 

- teaching experience in areas related to Management and Quality Sciences; 

- documented experience in conducting research; 

- language skills: fluent Polish and English, another foreign language appreciated  
 

 Documents required:  

- application for employment addressed to the Rector of the Kielce University of Technology, 

- personal questionnaire,  

- Curriculum Vitae (CV), 

- copies of the higher education diploma, 

- a copy of the doctoral and post-doctoral diploma, 

- a copy of the diploma conferring the title of professor (if applicable), 

- a list of academic achievements including teaching, organization and other activities relating to 

university work.  

- declaration of the applicant that the Kielce University of Technology will be the primary place of 

employment within the meaning of the Law on Higher Education (Journal of Laws 2020.85, art.119).  
 

All documents should be sent to the following address:  

Politechnika Świętokrzyska  
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego  

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C 

 

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All 

supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.  

 

 

 

 


