
Rada Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technolo-

gicznego w Szczecinie powołała na posiedzeniu w dniu 3 września 2019 r. Komisję Konkursową 

do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki 

Transportu w składzie: 

1. dr hab. inż. Włodzimierz Rosochacki, prof. ZUT – przewodniczący Komisji 

2. prof. dr. hab. inż. Iouri Semenov – członek Komisji 

3. dr inż. Wojciech Tuchowski – członek Komisji. 

Na konkurs wpłynęło jedno zgłoszenie Pani dr inż. Joanny Sęk. Komisja Konkursowa na 

posiedzeniu w dniu 19 września 2019 r. po zapoznaniu się z dokumentami jakie na konkurs 

złożyła Pani dr inż. Joanna Sęk stwierdziła, że: 

- dokumenty są kompletne i spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o 

konkursie, 

- kandydatka do objęcia ww. stanowiska przedstawiła dokumenty potwierdzające posiadane 

przez niego kwalifikacje wymagane w warunkach ogłoszonego konkursu,  

- kandydatka spełnia wymagania wynikające z art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)) oraz §32 ust. 6  Statutu 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa jednomyślnie 

podjęła decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie Pani 

dr inż. Joanny Sęk na stanowisku asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na 

Wydziale Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologi-

cznego w Szczecinie. 

 

Uzasadnienie: 

Pani dr inż. Joanna Sęk ukończyła studia inżynierskie (kierunek: transport; specjalność: żegluga 

śródlądowa) oraz studia magisterskie (kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji; specjalność: 

logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym) na Akademii Morskiej w 

Szczecinie. Studia trzeciego stopnia (kierunek: mechanika i budowa maszyn) ukończyła na 

Zachodniopomorskim Uniwersytecie Szczecińskim, a pracę doktorską pt. Metodyka doboru 

współczesnych technologii w modernizacji polskich statków śródlądowych przystosowanych do 

przewozu na drogach wodnych Unii Europejskiej obroniła w 2019 r. na Wydziale Techniki 

Morskiej i Transportu. Pani dr inż. Joanna Sęk dysponuje dużym doświadczeniem zawodowym 

zdobytym podczas zatrudnienia na stanowisku eksperta Technicznej Komisji Inspekcyjnej przy 

Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanych z tematyką transportową na studiach pierwszego i 

drugiego stopnia. Jest autorem lub współautorem  ośmiu publikacji naukowych. 

Powyższe doświadczenie oraz dorobek zawodowy, naukowy i dydaktyczny Pani dr mgr. Joanny 

Sęk w pełni pokrywają się z wymaganiami oczekiwanymi od kandydata do podjęcia pracy na 

stanowisku asystenta w Katedrze Logistyki i Ekonomiki Transportu na Wydziale Techniki 

Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
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