
Rektor 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie  
Ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo- 

dydaktycznych na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu w Katedrze Klimatyzacji 

i Transportu Chłodniczego 

 
Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

Charakterystyka stanowiska 

Praca na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze 

Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego. Praca obejmować będzie prowadzenie badań naukowych 

w zakresie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 

Ponadto organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnych z profilem kształcenia 

prowadzonym w Katedrze. Zatrudnienie na podstawowym stanowisku pracy. 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

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

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 i klimatyzacji 

3. Doświadczenie w obsłudze programów komputerowych służących do modelowania 

matematycznego 

4. Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego  

5. Doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych.  

6. 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 AutoCAD. 

7. Znajomość obsługi programów komputerowych takich jak: Origin, Statistica, MathCad,  

8. Oświadczenie o niekaralności. 

9. Oświadczenie kandydata, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

będzie jego podstawowym miejscem pracy. 

10. Oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych. 



11. 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 17.01.2020  r.  o godzinie 1400 czasu lokalnego. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  20.01.2020 r.          
 

Komisja Konkursowa może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. 

Komisja konkursowa nie jest organem decydującym o zatrudnieniu zarekomendowanego 

kandydata. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni dla którego stanowisko 

komisji konkursowej nie jest wiążące. 

W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych 

dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. 

Zastrzega się  możliwość do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

 

 

 

                                                                                                                      Rektor 

                                                                                                     Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

                                                                                                          Technologicznego w Szczecinie 

                                                                                                     Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 17. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest: 
a. pisemnie: na adres 70-310 Szczecin al. Piastów 17 lub e-mail IOD.kurek@zut.edu.pl 
b. telefonicznie: 091 449 4924, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w 

przypadku przyjęcia do pracy przez okres zatrudnienia, a po jego zakończeniu przez okres 
zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia 
procedury rekrutacyjnej. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody). 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (PUODO) -  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej.  

mailto:IOD.kurek@zut.edu.pl

