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Politechnika Opolska
w Opolu
ogłasza konkurs na stanowisko
profesora uczelni w dyscyplinie:
- informatyka techniczno i telekomunikacjo
Do konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego mogą przystąpić osoby, które spełniają
wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 20018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nouce (Dz. U.

z 2018 r. poz. 1-668):

-

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego W dyscyplinie
informatyka, informatyka techniczna lub w dyscyplinach pokrewnych,
posiadają wiedzę z zakresu informatyki, matematyki, modelowania układów dynamicznych oraz

wizualizacji z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych a takze z zakresu
przetwarzania sygnałów, algorytmiki, obliczeń równoległych, chaosu i kryptografii,
posiadają doświadczenie W zakresie dydaktyki W obszarach: informatyki, modelowania
matematycznego, obliczeń i wizualizacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
posiadają wiedzę idoświadczeniew dziedzinie równań różniczkowo-algebraicznych iich
zastosowa ń, bifu rkacji układów n iel iniowych,
posiadają dorobek naukowy i publikacyjny o zasięgu międzynarodowym w zakresie informatyki,
modelowania procesów i układów dynamicznych oraz komputerowego przetwarzania sygnałów,
do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Politechnika opolska będzie podstawowym
miejscem pracy.
Do zgłoszenio konkursowego noleży dotqczyć:
podanie o zatrudnienie zaadresowane do JM Rektora PolitechnikiOpolskiej,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz życiorys (CV),
dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego profesora, stopnia naukowego doktora
habilitowanego oraz doktora,
wykaz publikacji naukowych oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
zaświadczenie o przebiegu dotychczasowej pracy dydaktycznej lub zawodowej,
oświadczenie kandydata, ze Politechnika opolska będzie podstawowym miejscem pracy,
oświadczenieo treści:,,oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez
Politechnikę opolską zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10 maja 2O18r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2201,8 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych przetworzanych w procesie rekrutacji jest Politechniko Opolsko,
45-758 opole, ul. Prószkowska 76
Termin składania dokumentów upływa z dniem 22.!t.2ot8 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na dzień 29.tL,2ot8r.
Dokumenty w zaklejonej kopercie należy kierować na adres:
Politechnika opolska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatvki i
45-758 opole, ul. Prószkowska 76
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