
DZIEKAN 

WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 
 

ogłasza 
 

KONKURS 

na stanowisko ADIUNKTA 
 

w Zakładzie Budowy Statków i Jachtów 

 
Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia                                

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz w Statucie 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 
1. Ukończone studia wyższe techniczne i tytuł zawodowy magistra inżyniera. 

Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn. 

2. Dorobek naukowy związany z dyscypliną budowa i eksploatacja maszyn, w szczególności maszyn, urządzeń lub 

eksploatacja urządzeń okrętowych, udokumentowany publikacjami naukowymi w czasopismach naukowych  

z wykazu publikacji punktowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w okresie 3 lat przed ogłoszeniem 

konkursu.  

3. Doświadczenie zawodowe (lub dorobek naukowy potwierdzony publikacjami) w specjalności/dyscyplinie jak 

wyżej, z preferencjami dla tematyki związanej z:  

 Teorią budowy okrętu 

 Budową i eksploatacją siłowni okrętowych 

 Okrętowymi silnikami napędu głównego i pomocniczego 

 Okrętowymi napędami turbinowymi 

 Budowa i eksploatacją instalacji ogólnookrętowych na statkach 

 Bezpieczeństwem i problematyką ochrony na statkach 

 Ochroną środowiska morskiego na statkach 

 Remontami urządzeń okrętowych 

4. Udokumentowane kwalifikacje w zakresie:    

 Eksploatacji siłowni okrętowych 

 Umiejętności obsługi i pływania na jachtach żaglowych i motorowych (minimum patent sternika jachtowego  

i motorowodnego). 

5. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć obejmujących zagadnienia z zakresu przedmiotów: Teoria 

budowy okrętu,  Budowa i eksploatacja siłowni okrętowych, Okrętowe silniki napędu głównego i pomocniczego, 

Bezpieczeństwo i problematyka ochrony na statkach, Ochrona środowiska morskiego na statkach 

oraz: 

 co najmniej dziesięcioletni staż pracy dydaktycznej  

 albo stopień naukowy doktora i czteroletni staż dydaktyczny 

 albo co najmniej dziesięcioletni staż zawodowy na stanowiskach wymagających wiedzy i doświadczenia, 

związanych z wykładanym przedmiotem, potwierdzony uzyskanymi osiągnięciami zawodowymi. 

6. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.  

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.  

Na podaniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r.). 

2. Życiorys w formie CV. 

3. Kwestionariusz osobowy, wypełniony według wzoru Działu Kadr ZUT w Szczecinie. 

4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz inne zaświadczenia 

potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji. 



5. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego kandydata. 

6. Oświadczenie o niekaralności. 

7. Oświadczenie kandydata, że ZUT będzie jego podstawowym miejscem pracy. 

8. Oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych. 

9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  

z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) – załącznik nr 1. 

 

Dokumenty na konkurs należy złożyć na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu (pokój 104), al. Piastów 41, 71-065 Szczecin.  

Termin składania dokumentów upływa w dniu  29.11. 2018 r. godz. 1400 

Termin rozstrzygnięcie konkursu: 30.11.2018 r.  

 
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor uczelni. 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie 

nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania konkursu bez podawania przyczyn. 

   

 

                                DZIEKAN 

       Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 

        dr hab. inż. Maciej Taczała,  

     prof. nadzw. ZUT 


