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Szczecin, 25.07.2022 r. 

KONKURS 
 

na stanowisko 
asystenta (pracownik badawczo-dydaktyczny) 

w Katedrze Ochrony Środowiska i Towaroznawstwa 
Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu 

Akademii Morskiej w Szczecinie 
 
Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 478 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Akademii Morskiej w Szczecinie zgłaszający się do 
konkursu powinien spełniać następujące wymagania: 
Wymagania stawiane Kandydatom: 

1. Uzyskany tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunkach 
związanych z ochroną środowiska, inżynierią środowiska, chemią, technologią i inżynierią 
chemiczną 

2. Chęć rozwoju naukowego 
3. Dobra znajomość języka angielskiego  

Dodatkowe, pożądane wymagania stawiane Kandydatom: 
1. Udokumentowany dorobek w zakresie aktywności naukowej (członkostwo w kołach 

naukowych, publikacje w czasopismach naukowych, udział w realizacji projektów 
badawczych). 

2. Gotowość do rozwijania dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria chemiczna, nauki 
o zarzadzaniu i jakości. 

Wymagane dokumenty 
1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 
2. Życiorys (CV) 
3. Kwestionariusz osobowy (1 fotografia) 
4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia  
5. Informacje o innych osiągnięciach uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie 
6. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela 

akademickiego 
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach 

przeprowadzenia konkursu 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Akademia Morska w Szczecinie Wydział 
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu będzie podstawowym miejscem pracy. 

Zgłoszenia na konkurs należy składać do dnia 26.08.2022 na adres:  
 

 
Akademia Morska w Szczecinie 
Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu 
ul. H. Pobożnego 11 (p. 18) 
70-507 Szczecin  

 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2021 

 
Wynik konkursu zostanie podany dnia 09.09.2021  przez Dziekana Wydziału Inżynieryjno-
Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 
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Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego 
„RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały 

Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel.: (91) 48 09 400, e-mail: am@am.szczecin.pl 
2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: 

iod@am.szczecin.pl 
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22  Kodeksu 

pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem 
pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast 
inne dane podane m.in. w CV, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, np. w formie oświadczenia (art. 9 ust. 2 
lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich.  
6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 

zakończenia procesu rekrutacji.  
7. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania 

(poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 
danych jest dobrowolne. 

9. Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, 
w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 
 

Dziekan 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu 

 Akademii Morskiej w Szczecinie 

dr hab. Stanisław Iwan, prof. AMS 
 
 

 


