
Informacja o konkursie na objęcie stanowiska  
ADIUNKTA 

(pracowników w grupie badawczo-dydaktycznej)  
                                                      KOLEGIUM NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH 

                           POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILIA w PŁOCKU 
Prorektor Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w grupie 
pracowników badawczo-dydaktycznych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia          
w Płocku, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce      
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.).  
Od kandydatów wymagane jest: 

• ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; 

• posiadanie stopnia naukowego doktora; 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego); 

• profil naukowy wiążący się z dyscypliną Nauki o Zarządzaniu i Jakości; 

• wykazywanie aktywności publikacyjnej w podanej wyżej dyscyplinie naukowej;  

• znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania oraz przedsiębiorczości;  

• umiejętność aplikowania o granty badawcze ze źródeł zewnętrznych; 

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w tym zajęć zdalnych. 
Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o  
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w § od 118 do 121 Statutu PW. 
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:  

• podanie; 

• życiorys; 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; 

• odpis dyplomu doktorskiego; 

• wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego; 

• inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (w tym certyfikat poświadczający biegłą 
znajomość języka obcego);  

• oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce; 

• upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową; 

• oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnieć pracownika; 

• oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej; 

• oświadczenie dotyczące szkoły doktorskiej; 

• oświadczenie: 

• o pełnej zdolności do czynności prawnej, 

• o korzystaniu z pełni praw publicznych, 

• o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

• o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1  pkt 7 i 8 ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.). 

Wymienione dokumenty należy składać w terminie od dnia ogłoszenia  informacji o konkursie 19.04.2021 do dnia 
19.05.2021 r. w  Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Łukasiewicza 
17, pok.103, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (24)3672126,  723 094 049, 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26.05.2021 r . 
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania 
przyczyny.  
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu 
nie jest gwarancją zatrudnienia.  
  
                                                                                                                                 Prorektor Politechniki Warszawskiej 
 

Płock, dnia  19.04.2021 r.                                                                                    dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni 
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Information on the advertisement for the post of 

ASSISTANT PROFESSOR 
(RESEARCH AND TEACHING) 

at College of Economics and Social Sciences 
of WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Branch in Płock 

 
Vice-Rector of the Warsaw University of Technology Branch in Płock hereby informs about the advertisement for the 
post of Research and Teaching Assistant Professor at the College of Economics and Social Sciences of the Warsaw 
University of Technology Branch in Płock, which shall be his/her place of primary employment pursuant to the act Law 

on Higher Education and Science (Journal of Acts of 2020, item 85 as amended). 
Requirements for applicants: 

• completion of higher education and the professional degree of MA or equivalent; 

• academic degree of PhD; 

• fluency in English (or another foreign language); 

• research profile related to the discipline of Management and Quality Sciences; 

• demonstrating publishing activity in the above-mentioned scientific discipline;  

• knowledge of issues related to organization and management as well as entrepreneurship;  

• the ability to apply for research grants from external sources; 

•  experience in conducting classes, including remote teaching. 
Applicants for the post mentioned above should comply with the requirements specified in the act Law on Higher 
Education and Science (Journal of Acts of 2018, item 1668 as amended) and § from 118 to 121 of the WUT Statute. 
Applicants should submit the following documents: 

• application; 

• curriculum vitae; 

• personal questionnaire for an applicant for employment; 

• copy of the diploma of higher education confirming the award of a Master's degree or equivalent; 

• copy of the PhD diploma;  

• list of scientific, teaching and organizational achievements; 

• other documents certifying additional qualifications (including a certificate of fluency in a foreign language); 

• the applicant’s statement that the Warsaw University of Technology shall be her/his place of primary employ-

ment pursuant to the act Law on Higher Education and Science;  

• consent to be included in the number of employees conducting scientific activity;  

• statement authorizing Warsaw University of Technology to publish his/her achievements; 

• statement on his / her field of science and scientific discipline;  

• statement on the doctoral school;  

• statement that a candidate:  

• has full legal capacity; 

• possesses full public rights; 

• has not been convicted of an intentional offence or intentional fiscal offence by a valid court judgment; 

• has not been punished with the disciplinary penalty referred to in Art. 276 section 1, points 7 and 8 of the Act 
of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Acts of 2020, item 85, as amended). 

Documents mentioned above should be submitted within the period from the date of announcement of the competition 
information on April 19, 2021 until May 19, 2021 at the Office of the College of Economics and Social Sciences, Room 
103, 17, Łukasiewicza Street, 09-400 Płock, or via e-mail at: dyrektor.knes@pw.edu.pl  
Further information can be obtained by calling 0048/24/3672126, or 0048/723 094 049. 
Final decisions on the competition shall be taken by May 26, 2021. 
The Warsaw University of Technology reserves the right to terminate the competition without making a selection in the 
recruitment process. 
Failure to inform the applicant about the results of the competition is equivalent to rejection of her/his application. 
Selection in the recruitment process does not guarantee employment. 

 
WUT Vice-Rector 

 
Made in Płock on April 19, 2021    Associate Professor Renata Walczak, DSc. 
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