Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
FORMULARZ OGŁOSZENIA
POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wydział Inżynierii Mechanicznej/ Zakład Wzornictwa

STANOWISKO

Asystent w Zakładzie Wzornictwa

DYSCYPLINA NAUKOWA

Sztuki projektowe

DATA OGŁOSZENIA

10.12.2019r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

10.01.2020r.

LINK DO STRONY JEDNOSTKI

wim@utp.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE

wzornictwo, design, projektowanie, prototypowanie, modelowanie.

Predyspozycje z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z
wzornictwa w obszarze kształcenia: Technicznych aspektów
modelowania, Prototypowania (w tym 3D) oraz Technik
wytwarzania we wzornictwie.
Umiejętność pracy w zespole i talent organizacyjny – kierowanie
modelarnią.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
- ukończone studia wyższe II stopnia w obszarze spełniającym wymogi merytoryczne powyższej oferty,
- predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
- posiadanie przygotowania pedagogicznego lub gotowość do podjęcia kursu z przygotowania pedagogicznego,
- umiejętność obsługi urządzeń niezbędnych do modelowania, w tym urządzeń sterowanych numerycznie,
- znajomość programów komputerowych niezbędnych do prototypowania i projektowania 2 i 3D,
- znajomość aktualnych technologii i materiałów stosowanych we wzornictwie oraz literatury fachowej w zakresie
prowadzonych przedmiotów.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

WYKAZ WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać:

podanie o przyjęcie na stanowisko,
cv kandydata,
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
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.
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
1)
2)
3)
4)
5)

Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

