
DZIEKAN 

WYDZIAŁU TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE 
 

na podstawie art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. 2018 

poz. 1668) oraz  Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 

ogłasza 
 

KONKURS 

na stanowisko asystenta w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego 

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Dyplom ukończenia studiów wyższych, odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra inżyniera 

nauk technicznych lub doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (inżynieria 

mechaniczna) lub pokrewnych, inne zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje.  

2. Doświadczenie naukowo-badawcze i dorobek naukowy z zakresu nauk technicznych z preferencją chłodnictwa, 

klimatyzacji i pomp ciepła. 

3. Doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.  

4. Zgodne z art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668). 

 

Wymagane dokumenty na stanowisko asystenta: 

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 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 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. 

4. Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego i innych świadectw potwierdzających 

niezbędne kwalifikacje. 

5. Wykaz dorobku naukowego oraz zawodowego. 

6. Certyfikat znajomości oprogramowania inżynierskiego AutCAD. 

7. Oświadczenie o niekaralności. 

8. Oświadczenie kandydata, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie jego 

podstawowym miejscem pracy. 

9. Oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych. 

10. 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.). 

 

Dokumenty na konkurs można złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs na 

asystenta” na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i 

Transportu, Dziekanat (pok. 104) al. Piastów 41, 70-311 Szczecin, Tel. 91 449 47-71 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 28.10.2019 r. o godzinie 1400 czasu lokalnego. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.10.2019 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. 
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