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Konkurs dotyczy objęcia stanowiska adiunkta w Instytucie Inżynierii 
Elektrycznej WTIiE. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które 
spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668). 
Pracownik zatrudniony na stanowisku adiunkta będzie odpowiedzialny 
za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: 
wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz 
ćwiczeń projektowych. Kierunki na których kandydat będzie prowadził 
zajęcia to: elektrotechnika, automatyka i elektronika, energetyka. 
Przedmioty które planuje się powierzyć pracownikowi są związane z 
elektroniką, automatyką, maszynami elektrycznymi, napędem 
elektrycznym, elektrotechniką elektroenergetyką (wybrane 
przedmioty z wymienionego zakresu tematycznego).  
Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej realizować 
będzie prace naukowo-badawcze w dyscyplinie automatyka, 
elektronika i elektrotechnika i zobowiązuje się do aktywnej 
działalności w celu własnego rozwoju naukowego oraz deklaruje 
czynny udział w pracach badawczych realizowanych na Wydziale. 

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: 

 posiadanie co najmniej stopień doktora w zakresie automatyki, elektrotechniki, elektroniki lub 
energetyki, 

 posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania 
pedagogicznego oraz predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami, 

 aktywność naukowa,  

 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację, 

 w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu 
umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami. 

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 kształceniu studentów (jeżeli są), 
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, poz.1668), 

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 

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


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 Biurze Dziekana Wydziału 
Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki  
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich  
w Bydgoszczy 
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, 
telefon: 52 340-80-11 
e-mail: biuro.dziekana.wtiie@utp.edu.pl 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. 
 


