Szczecin 15.05.2018 r.
Na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 Prawo o Szkolnictwie Wyzż szym (Dz. U. Nr 164 z
poó zó n. zm.), Dziekan Wydziału Inzż ynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT ogłasza konkurs na
dwa stanowiska asystenta w Instytucie Technologii Mechanicznej w Zakładzie Układów
Mechatronicznych.
Kandydaci powinni spełniacó wymagania okresó lone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy
z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyzż szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z poó zó niejszymi zmia nami) oraz § 32 ust. 6 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukonó czenie studioó w wyzż szych na kierunku: mechanika i budowa maszyn.
2. Wiedza i umiejętnosó ci w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania.
3. Wiedza i umiejętnosó ci w prowadzeniu badanó numerycznych, np. metodą elementoó w
skonó czonych oraz badanó dosó wiadczalnych.
4. Dosó wiadczenie w prowadzeniu zajęcó dydaktycznych.
5. Gotowosó có do realizacji zajęcó dydaktycznych z przedmiotoó w zgodnych z profilem kształcenia realizowanym w Instytucie Technologii Mechanicznej.
6. Znajomosó có problematyki badawczej prowadzonej w ITM, potwierdzona publikacjami.
7. Znajomosó có języka obcego w mowie i pisó mie
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie do J.M. Rektora ZUT,
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.
3.
4.
5.
6.
7.

ZŻ yciorys w formie CV,
Kwestionariusz osobowy,
Odpis dyplomu ukonó czenia studioó w wyzż szych.
Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym,
Inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie.
Program zamierzenó na stanowisku asystenta.

Zgłoszenia na konkurs nalezż y składacó na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dziekanat Wydziału Inzż ynierii Mechanicznej i Mechatroniki, al. Piastoó w 19, 70-310 Szczecin.
Termin składania dokumentów:
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Termin zatrudnienia:

do 15 czerwca 2018 r.
do 18 czerwca 2018 r.
od 1 października 2018 r.

