
 

 

Dziekan  

Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 

na podstawie art. 118a, ust 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017 poz. 2183) 

oraz § 36 Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 

ogłasza 
 

K O N K U R S 
 

na stanowisko adiunkta  

w Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych 
 

Wymagania konieczne: 

Kandydaci powinni posiadać stopień doktora nauk rolniczych oraz praktyczne przygotowanie zawodowe w zakresie 

Bioimmobilizacji, Opakowań aktywnych, Prowadzenia procesów biokonwersji. Kandydaci na stanowisko adiunkta muszą 

posiadać doskonałą umiejętność organizacji pracy w zespole oraz prowadzenia zajęć w języku polskim. 

 

Od kandydatów wymaga się: 

 doświadczenia dydaktycznego w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów: bioimmobilizacja, biochemia, 

enzymologia, chemia żywności, biokorozja, procesy biodegradacji w przemyśle, biotechnologia w produkcji 

biopolimerów, podstawy projektowania linii biotechnologicznych, 

 przedstawienia co najmniej dziesięciu prac naukowych (z listy A), związanych z tematyką bioimmobilizacji oraz/lub 

aktywnych materiałów opakowaniowych, 

 praktycznego doświadczenia w realizacji co najmniej pięciu projektów krajowych i zagranicznych, finansowanych ze 

środków zewnętrznych w tym ze środków MNiSW oraz UE,  

 umiejętności przygotowywania wniosków projektowych w języku polskim i w języku angielskim, 

 doświadczenia we współpracy z co najmniej dwoma partnerami przemysłowymi, udokumentowanego wspólnie 

prowadzonymi projektami lub pracami zleconymi o charakterze B+R. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 oraz art. 114, ust. 5 Ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017 poz. 2183). 
 

Wnioski powinny zawierać: 

 zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, 

 życiorys zawierający informacje o przebiegu kariery zawodowej, 

 spis publikacji, 

 zaświadczenie o niekaralności, 

 kopie dokumentów potwierdzających formalne uprawnienia do ubiegania się o stanowisko, 

 oświadczenie, że ZUT w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu. 

Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych kandydata. 
 

Termin zgłaszania wniosków 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w formie elektronicznej na adres: 

Marta.Tokarczyk@zut.edu.pl w terminie do 4 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 z dopiskiem „konkurs na adiunkta 

w CBIMO”. 
 

Forma zatrudnienia 

 na czas nieokreślony jako podstawowym miejscu zatrudnienia  

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 8 czerwca 2018 r. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.  

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty (kandydatury).  
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