
Dziekan 
Wydziału Techniki Morskiej i Transportu 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
ogłasza 

 
KONKURS 

na stanowisko adiunkta 
w Katedrze Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego 

 
Na stanowisko adiunkta może ubiegać się osoba spełniająca wymogi zawarte Ustawie z dnia 27 lipca 
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), oraz 
zapisami Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
 
Wymagania stawiane Kandydatom:  

 

1. Posiadać tytuł naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. 

2. Posiadać dorobek naukowy z zakresu pomp ciepła w szczególności wodnych pomp ciepła 

3. Posiadać doświadczenie naukowo-badawcze w zakresie pomp ciepła 

4. Posiadać doświadczenie dydaktyczne w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych z 

meteorologii i klimatologii, klimatyzacji komfortu, podstaw chłodnictwa i kriogeniki, oświetlenia 

obiektów klimatyzowanych, podstaw klimatyzacji, pomp ciepła. 

5. Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na 

konferencjach naukowych z zakresie wodnych pomp ciepła. 

6. Doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich 

 

Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta: 

 

1. Podanie  o zatrudnienie skierowane do Rektora ZUT w Szczecinie.  

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) 

2. Życiorys w formie CV. 

3. Kwestionariusz osobowy. 

4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora oraz inne zaświadczenia 

potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji. 

5. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. 

6. Oświadczenie kandydata, że ZUT będzie jego podstawowym miejscem pracy. 

7. Oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych. 

8. Oświadczenie o niekaralności. 

 

 

 

Dokumenty na konkurs należy przesłać lub złożyć na adres: Zainteresowanych proszę o składanie 

dokumentów w Dziekanacie Wydziału Techniki Morskiej i Transportu Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Piastów 41 (pokój 104), w terminie do 23 marca 2018 r. 

do godz.1400 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.03.2018 roku 
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