
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW A.KIB 

 

Instytucja: Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji,  

Katedra Inżynierii Biomedycznej 

Miasto: Koszalin 

Stanowisko: adiunkt  

Dyscyplina naukowa: inżynieria materiałowa  

Data ogłoszenia: 2.08.2018r. 

Termin składania ofert: 15.09.2018r. 

Link strony: www.wtie.tu.koszalin.pl 

Słowa kluczowe: adiunkt, inżynieria materiałowa 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 2183 ze zm.) oraz po-

siadają: 

• ukończone studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie) na 

kierunku Inżynieria Materiałowa, 

• stopień naukowy doktora w zakresie budowy i eksploatacji maszyn,  

• wiedzę i doświadczenie w zakresie metod, technik i technologii obróbki powierzchniowej 

i osadzania powłok technikami próżniowo - plazmowymi PVD,  

• znajomość działania i umiejętność obsługi aparatury technologicznej do osadzania po-

włok metodami PVD oraz badawczej, m.in. urządzenia Scratch Tester, mikroskop meta-

lograficzny, tribotester, profilografometr wraz z interpretacją wyników, 

• wiedzę i doświadczenie w zakresie modyfikacji powierzchni roboczych narzędzi do ob-

róbki drewna, 

• wiedzę i doświadczenie w zakresie specyfiki eksploatacji i diagnostyki narzędzi do ma-

szynowej obróbki drewna oraz umiejętność ilościowej oceny stopnia degradacji ostrzy 

narzędzi o powierzchniach roboczych modyfikowanych i nie modyfikowanych metodami 

próżniowo-plazmowymi PVD, 

• dorobek naukowy w dziedzinie próżniowo-plazmowych technologii osadzania powłok 

przeciwzużyciowych na powierzchniach roboczych narzędzi zwłaszcza przeznaczonych 

do maszynowej obróbki drewna. 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:  

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J. M. Rektora Politechniki Koszalińskiej.  

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 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobo-

wych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej 

zgody. 

2. Życiorys lub kwestionariusz osobowy 

3. Wykaz osiągnięć naukowych, wykaz publikacji naukowych. 



4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia lub jedno-

litych magisterskich.  

5. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem 

pracy. 

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Wydziału bądź 

przesłać na adres: Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej, 75-453 Kosza-

lin, ul. Śniadeckich 2, blok G, pok. 107-10, decyduje data wpływu do Uczelni.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2018r. 

Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru 

kandydata. Brak informacji o decyzji jest równoznaczne z odrzuceniem kandydatury.  


