
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

 

INSTYTUCJA: Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyki, 

Biomechaniki i Mechatroniki 

MIASTO: Łódź 

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna 

DATA OGŁOSZENIA: 27/11/2020 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27/12/2020 

LINK DO STRONY: WWW.ABM.P.LODZ.PL 

SŁOWA KLUCZOWE: mechanika, automatyka, biomechanika, mechatronika                                             

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Tematyka zajęć: 
Prowadzenie zajęć, głównie z mechaniki, opcjonalnie również z biomechaniki, automatyki 

i mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki dla studiów pierwszego i drugiego 

stopnia oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w języku angielskim.  

 

Wymagania dydaktyczne, naukowe i zawodowe: 
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z ww. przedmiotów; 

• doświadczenie w zakresie prowadzenia prac naukowych i badawczych z ww. 

przedmiotów; 

• doświadczenie praktyczne w opracowaniu podstawowego oprogramowania 

związanego z działalnością naukową zakresie konstrukcji maszyn i urządzeń ze 

szczególnym uwzględnieniem układów napędowych 

 

Osiągnięcia: 
• stypendia, nagrody i wyróżnienia, dorobek dydaktyczny i naukowy z zakresu 

mechaniki, biomechaniki, automatyki i mechatroniki oraz udział w projektach 

badawczych. 

 
Oczekiwania: 

• udokumentowana umiejętność pracy zespołowej; 

• udokumentowane ukończenie kursów. 

 

Zgłaszająca się do konkursu osoba musi posiadać:  
• stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, 



• udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie mechaniki, biomechaniki 

mechatroniki lub automatyki, 

• udokumentowany dorobek dydaktyczny w uczelni wyższej na studiach technicznych 

(preferowany wydział mechaniczne), 

• udział w realizacji projektów badawczych. 

 

Od kandydatów oczekuje się biegłej znajomości języka polskiego i bardzo dobrej znajomości 

języka angielskiego w mowie oraz piśmie. 

 

Oczekuje się, że Politechnika Łódzka w chwili zatrudnienia kandydata będzie jego/jej 

jedynym miejscem pracy. 

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć: 
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ; 

• życiorys, kwestionariusz osobowy; 

• autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną  

i organizacyjną; 

• spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism podanym na 

stronie Internetowej MNSzW; 

• kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora; 

• oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy. 

 

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo: w1k11@adm.p.lodz.pl 

lub pocztą  

Sekretariat Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki  

Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej,  

ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, (budynek A22) 

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkań. 

 

 

 


