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OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA – ZMIANA  
 
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury dokonuje zmiany w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia dot. naboru 
pracownika (wykładowcę) do prowadzenia zajęć na kierunku Architektura w ramach przedmiotów: 
 
Było: 
GIS II (semestr V) – 30 godzin laboratorium  
 
Jest:  
GIS II (semestr V) – 30 godzin laboratorium oraz 7 godzin wykładów  
 
Było:  
Zakres obowiązków: 
 Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych 

dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4). 
 Przeprowadzenie 30 godzin zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć  
 Przeprowadzenie zaliczenia w formie uzgodnionej z Kierownikiem Katedry 
 Wystawienie ocen  

Jest: 
Zakres obowiązków: 
 Autorska propozycja cyklu zajęć prowadzących do nabycia przez studenta efektów kształcenia określonych 

dla danego przedmiotu oraz szczegółowe sposoby weryfikacji tych efektów (1-2 strony A4). 
 Przeprowadzenie 37 godzin zajęć zgodnie z harmonogramem zajęć  
 Przeprowadzenie zaliczenia w formie uzgodnionej z Kierownikiem Katedry 
 Wystawienie ocen  

Było: 
Wymagania: 
 Wyższe wykształcenie  
 Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką gospodarowania 

nieruchomościami (o tematyce zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).  
 Umiejętność prowadzenia zajęć w trybie zdalnym i stacjonarnym. 
 Forma zaliczenia – uzgodniona z Kierownikiem Katedry 
 
Jest: 
Wymagania:  
 Wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych lub technicznych   
 Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni związanych z problematyką GIS (o tematyce 

zgodnej z obowiązującą na Wydziale Architektury kartą przedmiotu).  
 Umiejętność prowadzenia zajęć w trybie zdalnym i stacjonarnym. 
 Forma zaliczenia – uzgodniona z Kierownikiem Katedry 
 
Było: 
Termin i forma składania dokumentów: 
Odpowiedzi na ogłoszenie prosimy kierować drogą elektroniczną na adres dziekan-arch@pg.edu.pl do dnia 
03.10.2021r.    
W temacie wiadomości proszę wpisać „Ogłoszenie o naborze pracownika”  
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Jest: 
Termin i forma składania dokumentów: 
Odpowiedzi na ogłoszenie prosimy kierować drogą elektroniczną na adres dziekan-arch@pg.edu.pl do dnia 
05.10.2021r.    
W temacie wiadomości proszę wpisać „Ogłoszenie o naborze pracownika”  

 

Zatwierdzam:  

 

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka 
Dziekan Wydziału Architektury  
                                                                                                       

 


