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FORMULARZ OGŁOSZENIA 

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
Wydział Inżynierii Mechanicznej/ Katedra Technik 

Wytwarzania 

STANOWISKO Asystent dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA Inżynieria Mechaniczna 

DATA OGŁOSZENIA 22.12.2020r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22.01.2021r. 

LINK DO STRONY JEDNOSTKI wim@utp.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE inżynieria mechaniczna 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) - od kandydata oczekuje się: umiejętności pracy samodzielnej 

 i w zespole, dążenia do dalszego rozwoju dydaktycznego, 

kreatywności w rozwiązywaniu problemów technicznych w 

zakresie technik wytwarzania, umiejętności czytania ze 

zrozumieniem dokumentacji technicznej, odpowiedzialności oraz 

komunikatywności.  
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: 

- stopień magistra w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina: inżynieria mechaniczna; 

- mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej, 

- dobra znajomość programów numerycznych do wspomagania prac inżynierskich i biurowych; 

- znajomość współczesnych technologii wytwarzania oraz  zagadnień  metrologicznych; 

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

- mile widziany dorobek naukowy, patenty i zgłoszenia patentowe;  

- doświadczenie pracy w przemyśle w obszarze wytwarzania będzie dodatkowym atutem; 

- inne umiejętności i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. 
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. 

 


