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Wydział Elektrotechniki, Automatyki i InformaĘki
oglasza konkurs na stanowisko wykładowcy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukowo-badawcząw
dyscyplinie:

informatyka techniczna i telekomunikacja
oraz spełniają warunki okreŚlone w Ustalłie z dnia 20 lipca 2018 r,

wyższyn i nąuce (Dz. U. z 20IBr. poz, I668)
Kandydaci winni złożyćna ręce Dziekana następujące dokumenty:
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Prawo o szkolnictwie

podanie (zaadresowane na |.M. Rektora)

życiorys,

kwestionariusz osobowy,
udokumentowany dorobek naukowy związany z informatyką,
wykaz umiejętnościoraz kompetencji technologicznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w zakresie szeroko rozumianej informaĘki,
zaświadczenie o przebiegu doĘchczasowej pracy dydaktycznej lub zawodowej,

wykazpublikacji,
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

oświadczenie o treści:,,Oświadczam, że v,lyrażam zgod,ę na przetwarzanie danych
osobowych zawarĘch w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego,
prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisamilJstawy z dnia 70 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2018 r. poz. 1000)".

Administrątorem danych osobowych przetwqrzanych w procesie rekrutacji jest Politechnika )polska,4S-758
0pole, uI. Prószkowska 76

Wymagania:
Kandydaci powinien dysponować doświadczeniem i umiejętnościamiw zakresie dydaktyki w
obszarach: sieci komputerowe fCisco, Fortinet), administracja systemami komputerowymi
(Windows, Linux - RedHat MacOS), zagadnienia związane zbezpieczeństwem komputerowym.
Ponadto, powinien dysponować dorobkiem naukowym w zakresie informatyki w obszarze
cyberbezpieczeństwa. Powinien także posiadać uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków
Polskich orazbyć biegĘm w obsłudze platformy e-learningowej Moodle.

Od Kandydata wymagana jest dobra lub bardzo dobra znajomośćjęzyka polskiego oraz

znajomośćjęzyka angielskiego i niemieckiego minimum na poziomie Bl lub B2.
Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do dnia 1 lutego 20L9r,
na adres: Politechnika Opolska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki, ul. Prószkowska 7 6, 45 -7 58 Opole
Termin rozstrzygnięcia konkursu 0B.02.201,9r.
Dziekan

Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Prof. dr hab. inż, Tomasz Boczar
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