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SŁOWA KLUCZOWE 
Konstrukcje budowlane, budownictwo przemysłowe, inżynieria wiatrowa, 
tłumienie drgań konstrukcji, modelowanie numeryczne konstrukcji 
budowlanych 

OPIS (tematyka, oczekiwania, 
uwagi) 

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów 
kwalifikacyjnych: 
− ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo, 
− praca dyplomowa magisterska z tematyki konstrukcji budowlanych, 
- pogłębiona znajomość zagadnień związanych z modelowaniem 
numerycznym konstrukcji budowlanych,  
− rozmowa kwalifikacyjna z Kierownikiem Katedry, 
− w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka 
polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie 
zajęć ze studentami. 
Kryteria dodatkowe: 
− komunikatywny język angielski na poziomie B1, 
− dyspozycyjność czasowa, 
− umiejętność pracy w zespole. 
 

WYKAZ WYMAGANYCH 
DOKUMENTÓW 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 
2) cv kandydata,  
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 
4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz 

osiągnięć w rozwoju kadry, 
5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. ust.1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami), 

6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy 
 im. J. J. 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

 
Dokumenty należy składać:  osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska UTP  
w Bydgoszczy,  
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,  
telefon: (52) 340-85-00, 
e-mail:  dzwbiis@utp.edu.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. 
Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone. 
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. 

http://www.wbaiis.utp.edu.pl/

