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Wydział E|ektrotechniki, AutomaĘki i Informatyki
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukowo_badawczą w
dyscyplinie:
informatyka techniczna i telekomunikacj a

oraz spełniają warunki określonew IJstalłie z dnia 20 lipca 2018 r,

wyższym i nauce (Dz. U. z 20]8r. poz. 1668)

- Prało o szkolnictwie

kandydaci winni złożyćnaręce Dziekana następujące dokumenty:
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podanie (zaadresowane na J.M. RektoraJ

życiorys,
kwestionariuszosobowy,

dyplom nadania lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora,
udokumentowany dorobek naukowy związany z informatyką,
wykaz umiejętnościoraz kompetencji technologicznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć
aydat<tycznych w zakresie szeroko rozumianej informatyki,
zaświadczenieo przebiegu dotychczasowej pracy dydakĘcznej lub zawodowej,

wykazpublikacji,

inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

oświadczenie o treści:,,oświadczam, że vlyrażam zgodę na przetwarzanie danYch
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacYjnego,
prowadione go prr"Źpolitechnikę Opolską zgodnie z przepisami|Jstawy z dnia 70 maja 201B
r. o ochronie danych osobowych (Dz, U, z 2018 r, poz, 1000)",

jest Politechnika OPoIska, 45-758
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji
Opole, uL Prószkowską 76

Wymagania:
dydaktYki w
Kandydaci powinien dysponować doświadczeniem i umiejętnoŚciami w zakresie
obiektowe,
obszarach: programowanie w )ęzykach C, C++, C#, modelowanie i programowanie
inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, zagadnieniabaz danych orazbezpieczeństwa
informatYki
komputerowego. ponadto, powinien dysponować dorobkiem naukowym w zakresie
j
j
w obs zarz e b ezpie czeflstwa ko mp uterowe go or az sztuczne inteli genc i,

od kandydata wymagana jest dobra lub bardzo dobra znajomość języka polskiego
znajomośćjęzykaangielskiego minimum na poziomie Bl lub 82.
Z$oszeniado konkursu należy przesłaćw terminie do dnia 22 listoPada 2018 r.
AutomaĘki
na adres: politechnika-opolska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki,
i Informatyki, ul. Prószkowska 7 6, 4S,7 58 Opole
Termin rozstrzygnięcia konkursu 29 listopada 2078 r,

Dziekan

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