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Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w IJstawie z dnia 20 tipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 20I8r. poz' I668)

Kandydaci winni złożyĆ na ręce Dziekana następujące dokumenty:,/ podanie [zaadresowane na f.M" Rektora)
,/ życiorys,
{ kwestionariuszosobowy,
"/ dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika,ł zaświadczeni e promoto ra o uko ńczeniu badań związany ch 7, pr acądokto rską,
'/ udokumentowany dorobek naukowy związany z elektrotechniką i mechatroniką,{ zaświadczenie o dotychczasowej pracy dydaktycznej, zawodowej i inne kwalifikacje,/ wykazpublikacji,
'/ oświadczenie o 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 lJstawy z dnia L0
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)",

Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibq w opole 45-758 przy uL Prószkowskie
76' Inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod ądresem email:
iod@po.edu'p!. Podąnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym' Dane przetwarząne są na podstawie art'
22t !1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974Kodeks Pracy w zwiqzku z art" 6 ust 1 lit. c, Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogóIne rozporzqdzenie o ochronie danych) w celu przeprowadząnia procesu rekrutacji
ną stanowisko w Politechnice )polskiej. Administrątor nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej' Dane będq przechowwane w cząsie niezbędnym do
zreąlizowąnią celu przez okres 72 miesięcy' )sobie, której dane dotyczq przysługuje prawo dostępu do swaich
danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarząnią oraz wniesienia skargi do organy nadzorczego. Dane nie
będq podlegać zautomaĘlzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profiIowaniu'

Wymagania:
I. W zakresie badań naukowych
1J Bardzo dobra znajomość języka polskiego i dobra języka angielskiego umożIiwiająca pisanie

artykułów naukowych.
2] Umiejętność tworzenia zaawansowanych programów z wykorzystaniem metody elementów

skończonych do analrizy układów elektromechanicznych, a W szczególności układów
pozyskujących energię z drgań mechanicznych.

3) Doświadczenie w tworzeniu algorytmów optymalizacji układów elektromechanicznych.

4) Doświadczenie w obsłudze aplikacji i pakietów obliczeniowych:ANSYS, Matlab, PSpice, Visual
Studio, Autodesk Inventor, Onelab, LabView potwierdzone certyfikatem przynajmniej dla
jednego z wymienionych systemów.

5) Doświadczenie w projektowaniu i budowie stanowisk pomiarowych, w Szczególności dla
układów do pozyskiwania energii z drgań mechanicznych.

6) Dorobek naukowy z zakresu ternatyki energy harvesting obejmujący publikacje
w indeksowanych czasopismach oraz co najmniej jedna recenzowana publikacja z zakresu
analizy zjawiska chaosu w układach nieliniowych"
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7) Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i kierowaniu projektami badawczymi ze
źródeł zewnętrznych.

II. W zakresie dydaktyki
tJ Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie metod

numerycznych, maszyn elektrycznych, energoelektroniki i grafiki komputerowej oraz
predyspozycje do prowadzeniazajęć w języku angielskim.

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać w terminie do dnia 10 września2079 r'
na adres: Politechnika opolska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki

i InformaĘki, ul. Prószkowska76,4s-7s8 opole
Termin rozstrzygnięcia konkursu 19 września 201'9 r.

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Prof, dr hab. inż. Tomasz Boczar


