Szczecin, 30.04.2018 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyzż szym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1789 z poó zó n. zmianami) oraz § 32 ust. 5 Statutu
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dziekan Wydziału
Inzż ynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w
Instytucie Technologii Mechanicznej w specjalnosó ci: metrologia.
Wymagania stawiane kandydatom:
1. Stopienó naukowy co najmniej doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
budowa i eksploatacja maszyn, specjalnosó ci metrologia.
2. Dosó wiadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęcó dydaktycznych w zakresie
metrologii i systemoó w pomiarowych.
3. Dosó wiadczenie w kierowaniu laboratoriami i projektami badawczymi.
4. Udokumentowany udział w konferencjach naukowych.
5. Predyspozycje do pracy naukowej i umiejętnosó có prowadzenia badanó laboratoryjnych.
6. Umiejętnosó có budowy systemoó w pomiarowych (znajomosó có só rodowisk programistycznych
np. Matlab, LabVIEW).
7. Udokumentowana znajomosó có tematyki pomiaroó w wielkosó ci geometrycznych i
mechanicznych oraz pomiaroó w maszyn technologicznych.

Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta:

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
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

2. ZŻ yciorys w formie CV.
3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganó
konkursowych.
4. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego.
5. Program zamierzenó na stanowisku adiunkta.
6. Osó wiadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy oraz zdolnosó ci do czynnosó ci
prawnych.
Zgłoszenia na konkurs należy składać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
70-310 Szczecin, al. Piastów 19.
Termin składania dokumentów: do 18 maja 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 23 maja 2018 r.
Termin zatrudnienia:
1 sierpnia 2018 r.

