Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia
Pion Rozwoju
Zakres i specyfika zadań
1. Znajomość problematyki projektowania, produkcji i eksploatacji sprzętu
artyleryjskiego i amunicji.
2. Znajomość zagadnień balistyki zewnętrznej i wewnętrznej.
3. Znajomość specyfiki badań laboratoryjnych i poligonowych sprzętu artyleryjskiego
i amunicji.
4. Znajomość problematyki normalizacyjnej dotyczącej zagadnień związanych
z opracowywaniem, produkcją i badaniami uzbrojenia.
5. Doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, badawczo-rozwojowymi
i celowymi.
6. Doświadczenie w zagranicznej współpracy naukowo-badawczej.
7. Znajomość funkcjonowania przemysłu obronnego.
8. Znajomość kryteriów i zasad ubiegania się o finansowanie projektów w ramach
konkursów organizowanych przez NCN, NCBiR, MNiSW, EDA oraz Programów
Ramowych UE.
9. Udokumentowany obszerny i wartościowy dorobek naukowy w zakresie techniki
uzbrojenia klasycznego.
10. Doświadczenie w pracach grup ekspertów NATO i/lub EDA w zakresie amunicji
artyleryjskiej.
11. Doświadczenie w kierowaniu realizacją prac naukowych i badawczo-rozwojowych w
zakresie krajowego potencjału zbrojeniowego w tym wojskowych instytutów
badawczych.
Wymagania formalne
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie z dnia 30
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 371), a mianowicie:
1) posiada stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk technicznych (lub
tytuł naukowy profesora);
2) posiada nieposzlakowaną opinię;
3) nie była skazana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) korzysta z pełni praw publicznych;
5) posiada predyspozycje do pracy naukowej;
6) posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie, której dotyczy konkurs;
7) prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku;
8) wykaże dotychczasowy dorobek naukowy w dziedzinie określonej w ogłoszeniu, w
tym spis publikacji naukowych, prowadzonych badań lub prac rozwojowych,
patentów i wdrożeń jako liczba uzyskanych punktów MNiSW (z artykułów, patentów
i wdrożeń), który powinien wynosić ≥ 250 punktów w okresie od uzyskania stopnia
doktora;
9) posiada znajomość języka obcego na poziomie dobrym.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do dyrektora Instytutu.
2. Życiorys.
3. Kopia dyplomu.
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Spis publikacji.
6. Autoreferat (zwięzła informacja, do 3500 znaków drukarskich, o zainteresowaniach
naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, udziale w projektach badawczych,
patentach, wdrożeniach, inne istotne informacje).
7. Inne materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. świadectwo
znajomości języka obcego; oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego).
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia, pod adresem:
ul. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka, w kancelarii jawnej lub sekretariacie dyrektora, w dni
powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 lub pocztą – do dnia 17.10.2017 r.
Informacje dodatkowe
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora
Instytutu. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja przeprowadza
rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.10.2017 r.
O wyniku konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub listowną na
adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.

