ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» відповідно
до закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників
Вимоги до претендентів:

 Декан факультету (директор інституту) обирається з числа науково-педагогічних
працівників, які мають вчене звання професора (як виняток, доцента) і науковий ступінь.
 На посаду професора кафедри можуть претендувати, як правило, особи, які мають вчене
звання професора та/або науковий ступінь доктора, як виняток, особи, які мають науковий
ступінь доктора філософії/кандидата наук, вчене звання доцента, стаж безперервної
науково-педагогічної роботи в Академії не менше 15 років, читають навчальні курси на
високому науково-теоретичному рівні, а також є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України, вченою
радою вищого начального закладу або монографій.
 У конкурсі на заміщення посади доцента можуть брати участь особи, які, як правило,
мають вчене звання доцента чи старшого наукового співробітника за профілем кафедри
та/або науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук чи доктора наук, стаж
педагогічної роботи, як правило, не менше 3 років.
 На посаду старшого викладача можуть претендувати особи, які, як правило, мають
науковий ступінь доктора філософії/кандидата наук, стаж педагогічної роботи не менше 2
років.
 У конкурсі на заміщення посади асистента/викладача можуть брати участь особи, які, як
правило, мають диплом магістра (спеціаліста) відповідної спеціальності та мають
схильність до науково-педагогічної роботи;
 Додаткові вимоги претендентів опубліковуються в оголошенні на проведення конкурсу на
кожну вакантну посаду окремо.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають через секретаря конкурсної
комісії академії такі документи:

 заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 особовий листок з обліку кадрів (для сторонніх претендентів);
 завірені копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестата про
присвоєне вчене звання (особисто пред’являє їх оригінали);
 список наукових та науково-методичних праць (для претендента якого обирають уперше
– повний, якого обирають на наступний термін – список праць, виданих за попередній
термін дії трудового договору чи контракту;
 претендент на посаду з числа науково-педагогічних працівників Академії подає звіт про
 науково-педагогічну і методичну роботу за період дії попереднього контракту,
затверджений у встановленому порядку;
 дані про рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників за
формою;
 сертифікат проходження підвищення кваліфікації.
Термін подання документів: місяць від дня опублікування оголошення.
Дата проведення виборів – публікується не пізніше як за 10 днів до проведення конкурсу

вченою радою академії або факультетів.
Документи надсилати на адресу:
49600 м. Дніпро, вул. Чернишевського,24А, к.242.
Секретар Конкурсної комісії Гайдар Анастасія Миколаївна
Телефон для довідок стосовно подачі документів та вимог до конкурсантів: (056) 756-33-45,
електронна адреса: konkurs@mail.pgasa.dp.ua

