
 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 
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85-796 Bydgoszcz 

FORMULARZ OGŁOSZENIA 
POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA Wydział Inżynierii Mechanicznej                                    

STANOWISKO Asystent w Katedrze Mechatroniki 

DYSCYPLINA NAUKOWA Inżynieria mechaniczna 

DATA OGŁOSZENIA 29.06.2020r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 29.07.2020r. 

LINK DO STRONY JEDNOSTKI wim@utp.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE Inżynieria mechaniczna, asystent, mechanika i budowa maszyn 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) Osoba zdeklarowana w zakresie chęci realizacji pracy doktorskiej 
w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, co zostało potwierdzone 
publikacjami naukowymi. 
Osoba posiada predyspozycje do pracy w zespole oraz pracy 
dydaktycznej. Wskazane doświadczenie w zakresie prowadzenia 
zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni. 

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: 

- posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera mechaniki i budowy maszyn,  

- preferowane posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, a w 
szczególności wiedzy z zakresu zmęczenia materiałów i zmęczeniowego pękania elementów konstrukcyjnych, 

- umiejętność projektowania i konstruowania elementów konstrukcyjnych maszyn wytwarzanych metodami 
addytywnymi,  

- umiejętność stosowania metod komputerowych CAD/CAE na etapie projektowania i konstruowania elementów 
konstrukcyjnych maszyn, 

- umiejętność przygotowywania i zgłaszania wniosków związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek lub prawa 
ochronnego na wzór użytkowy potwierdzona własnymi osiągnięciami, 

- znajomość języków obcych (preferowany j. angielski). 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 
2) cv kandydata,  
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 
4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 
5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113. 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U.2018.1668 j.t.), 

6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy 
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy będzie 
podstawowym miejscem zatrudnienia kandydata, 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP 
danych osobowych, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) dla potrzeb 
przyszłych rekrutacji, 

8) kwestionariusz osobowy. 

Dokumenty należy składać:  
osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu 

Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, al. Prof. S. Kaliskiego 7,  

85-796 Bydgoszcz,  

telefon: 52   340-82-40 
e-mail: sekrwim@utp.edu.pl  

Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. 


