
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska  

MIASTO: Kielce  

STANOWISKO: adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia 

DATA OGŁOSZENIA: 04.08.2014 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.09.2014 

LINK DO STRONY: WWW.tu.kielce.pl/Aktualności-Konkursy na stanowiska  

SŁOWA KLUCZOWE: geomatyka, geodezja, pozycjonowanie satelitarne,  pomiary 

przemieszczeń i odkształceń. 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

1. Posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie geodezja i kartografia,  

2. Posiadają doświadczenie dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie wykładów i zajęć 

z przedmiotów: geomatyka, pozycjonowanie satelitarne,  pomiary przemieszczeń i 

odkształceń. 

3. Posiadają dorobek dydaktyczny, naukowy i badawczy w dziedzinie geodezji i 

kartografii. 

4. Posiadają praktykę zawodową w dziedzinie geodezji i kartografii (przynajmniej 1 rok). 
 
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: 

1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŚk, 

2. życiorys (CV) 

3. kwestionariusz osobowy, 

4. odpisy dyplomów ukończenia studiów wyższych i stopnia doktora. 

5. informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji, 

6. oświadczenie kandydata w sprawie zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla 

kierunku Geodezja i Kartografia. 

 

Oferty należy kierować na adres: 

Politechnika Świętokrzyska, Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki  

i Energetyki  

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego 

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

http://www.tu.kielce.pl/Aktualności


FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION : Kielce University of Technology 

CITY:  Kielce/Poland 

POSITION : assistant professor 

DISCIPLINE: surveying and cartography 

POSTED: 04.08.2014 

EXPIRES : 05.09.2014 

WEBSITE:  WWW.tu.kielce.pl/Aktualności-Konkursy na stanowiska 

KEY WORDS: geomatics, geodesy, satellite positioning systems, measurements of 

displacements and deformations. 

DESCRIPTION (field, expectations, comments): The following candidates can apply: 

1. The person holding a doctor degree in the field of surveying and cartography, 

2. The person able to conduct lectures concerning the following subjects: geomatics, 

geodesy, satellite positioning systems, measurements of displacements and 

deformations. 

3. Have got adequate teaching, scientific and research  experience. 

4. Have got a professional experience in the field of surveying and cartography (at least 1 

year). 

LIST OF REQUIRED DOCUMENTS: 

1. A job application letter directed to the Rector of the Kielce University of Technology, 

2. CV and an employment application form, 

3. Personal form. 

4. Certified copies of degree diplomas and documents certifying their academic title, 

5. Information on their scientific and teaching achievements including a list of papers 

published, 

6. Candidate’s statement about acceptation to be included to the staff minimum for the 

field of studies “Surveying and cartography”.  

 

All documents should be sent to the following address: 

Politechnika Świętokrzyska, Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki  

i Energetyki  

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce  

 

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 candidates. 

http://www.tu.kielce.pl/Aktualności

