
 

 

Informacja o konkursie na objęcie stanowiska  

 

ASYSTENTA 

(pracowników w grupie badawczo-dydaktycznej)  

 

Wydział Architektury 

               POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Katedrze 

Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego  na Wydziale Architektury 

Politechniki Warszawskiej, 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 inżyniera 

architekta lub tytułu równorzędnego; 

• bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, umiejętność prowadzenia 

zajęć w języku polskim i angielskim; 

• profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry Projektowania 

Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego, jedna publikacja naukowa opublikowana 

lub przyjęta do druku; 

• znajomość zagadnień związanych z projektowaniem architektonicznym  

      i urbanistycznym, dotyczących budynków i osiedli mieszkaniowych, tożsamości  

      i zrównoważonego rozwoju miast;  

• doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem  architektonicznym  

      i urbanistycznym;  

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach wyższych z 

projektowania urbanistycznego i z elementów kompozycji urbanistycznej w języku 

polskim; 

• bardzo dobra umiejętność korzystania z aplikacji komputerowych służących 

prowadzeniu zdalnych zajęć dydaktycznych (on-line); 

• umiejętność obsługi, administrowania i wykorzystania platform Teams i Moodle na 

poziomie bardzo dobrym, biegła znajomość programów komputerowych: MS Office, 

Photoshop, Ilustrator, Autocad, Graphisoft Archicad, duże umiejętności w zakresie 

rysunku odręcznego.  

 

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; 

• wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego; 

• inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;  



• 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  przesłać  w  terminie  od  dnia  ogłoszenia  informacji  

o konkursie 28.04.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. do Biura Dziekana Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowej 55, 00-659, w Warszawie, pokój 3c, tel. 

/fax: 22 628 28 87  tel. w: 52 24w wersji elektronicznej mailem (w formatach pdf lub jpg) na 

adres e-mail:  sekretariat.arch@pw.edu.pl  

Bliższych informacji udziela: kierownik Katedry dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. 

uczelni 

Poprzez: obsługa administracyjna - Sekretariat 3, mgr inż. Elżbieta Szary, 

elzbieta.szary@pw.edu.pl, kontakt: pokój 214, tel. 22 628 53 70/ 22 234 50 90 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2021 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 28.04.2021 r.                    Prorektor ds. Ogólnych 



Information on the competition for the position of 

 

ASSISTANT 

(employees in the following groups: research-and-teaching) 

 

Faculty of Architecture  

THE WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

The Vice-Rector for General Affairs announces an open competition for the position of 

Assistant in the Chair of Urban Design and Rural Landscape at the Faculty of Architecture of 

the Warsaw University of Technology, which shall be the primary place  

of employment as defined by the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science 

(Journal of Laws of 2020, item 85, as amended) 

 

Candidates are required to have:  

• completion of higher education and the professional degree of Master in Architecture 

or an equivalent degree; 

• very good command of Polish and English, capacity to conduct classes in Polish and 

English; 

• scientific profile related to the scientific specialisation of the Chair of Urban Design 

and Rural Landscape, one scientific publication published or accepted for publication; 

• knowledge of issues related to architectural and urban design, concerning buildings 

and housing estates, identity and sustainable development of cities; 

• professional experience related to architectural and urban design; 

• experience in conducting teaching classes at higher education in urban design and   

     elements of urban composition in Polish;  

• very good ability to use computer applications for conducting on-line teaching classes; 

• the ability to operate, administer and use the Teams and Moodle platforms at a very  

      good level, fluent knowledge of computer programs: MS Office, Photoshop, Ilustrator,   

      Autocad, Graphisoft Archicad, good freehand drawing skills.  

 

The person applying for the post should satisfy the requirements set out in the Act on the Law 

on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2020, section 85, as amended) and  

in § 118-121 of the Statute of the Warsaw University of Technology.  

 

The applicants should submit the following documents:  

• application form;  

• CV; 

• personal questionnaire for an applicant for employment;  

• copy of the diploma of higher education confirming the receiving of a Master degree 

or equivalent degree;  

• list of scientific, didactic and organizational achievements; 

• other documents confirming additional qualifications;  

• statement acknowledging the Warsaw University of Technology as a place of primary 

employment as defined in the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and 

Science; 

• consent to be included in the number of research staff;  

• statement authorising the Warsaw University of Technology to demonstrate the 

employee's achievements; 

• statement on the field and discipline of science; 



• 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). 

 

The above documents should be submitted within the time limit from the date  

of announcement 28.04.2021 to 28.05.2021 in Dean Office, Faculty of Architecture Warsaw 

University of Technology, Koszykowa 55, 00-659, Warsaw, room 3c, phone/fax: 22 628 28 

87  extension number: 52 24 - documents should be send in electronic version (pdf, jpg 

formats) by e-mail to the following e-mail address:  sekretariat.arch@pw.edu.pl  

 

For further details, please contact: Head of the Chair dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. 

uczelni 

At the Administrative Management – Office nr 3, mgr inż. Elżbieta Szary, 

elzbieta.szary@pw.edu.pl, room 214, phone. 22 628 53 70/ 22 234 50 90 

 

The results of the competition will be announced by: 30.06.2021 

 

The Warsaw University of Technology reserves the right to close the competition without 

selecting a candidate and without giving any reason.  

Failure to provide information about the results of the competition is tantamount to the 

rejection of the application. 

Winning the competition is not a guarantee of employment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsaw, date 28.04.2021    Vice-Rector for General Affairs 

 

 


