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ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
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20I8 r. _ Prawo a szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 20]8r. poz. I668)
Kandydaci winni zŁożyć na ręce Dziekana następujące dokumenty:

/ podanie [zaadresowane na f ,M. Rektora)
,/ życiorys,
,/ kwestionariusz osobowy,
/ dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Automatyka i RoboĘka,
'l zaświadczenie promotora o ukończeniu badań związanych z pracądoktorską,/ udokumentowany dorobek naukowy związany z dziedzinąłutomatyka i Robotyka,
'/ zaświadczenie o dotychczasowej pracy dydaktycznej, zawodowej i inne kwalifikacje,{ Wkazpublikacji,
'/ 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)""

Adnąinistratarem danych osobowych jest Politechnika apolska z siedzibq w opole 45-758 przy ul. Prószkowskie 76'
lnspektor ochrony danych osobowych w Politechnice )polskiej dostępny jest pod ad'resem emąil: jptl@pp.edu4!' Podanie
danych osobowych jestwymogiem ustawowym" Dane przetwarzane sq na podstawie ąrt,22x 51 ustąwy z dnią 26 czerwca
L974Kadeks Pracy w związku z arL 6 ust. 1 lit, c, Rozporzqdzenia Pąrląmentu Europejskiego i Rady (UE) 20161697 z dnia
Z7kwietnią 2019 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobolwych i w sprawie
swobodnega przepŁywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóIne rozporzqdzenie o ochronie danych)
w celu przeprowadzanią procesu rekrutacji ną stanowisko w Politechnice opolskiej' Administratar nie udostępnia danych
ani nie przekazuje danych do państvva trzeciego/organizacji międzynarodowej, Dane będq przechowwane w czasie
niezbędnym do zrealizowąnią celu przez okres 12 miesięcy' Osobie, której dane dotyczq przysługuje prawo dostępu do
swoich danych, ich sprostowania, ograniczenią przetwarząnia orąz wniesienia skargi do orgqny nadzorczego' Dane nie
będq podlegać ząutomątyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu'

Wymagania:
I. W zakresie badań naukowych
1) tsardzo dobra znajomość języka polskiego i języka angieiskiego pozwalająca na pisanie

artykułów i prac naukowych w obu językach,
2J Znajomość rachunku macierzowego ze szczególnym uwzględnieniem jego aplikacji w analizie

i syntezie zaawansowanych, wielowymiaroWych systemóW sterowania,
3) Bardzo dobra znajomość pakietu Matlab/Simulink, pozwalająca na Walidację teoretycznych

rozważań.,
4) Umiejętność prezentoWania otrzymanych wyników, potwierdzona ucZestnictwem W

zagranicznych ko nferencj a ch naukowych o randz e m iędzynaro dowe j,
5) Podstawowa znajomośĆ różnych języków programowania, pozwalająca na wykonywanie

praktycznych realizacji w zakresie automatyki i robotyki,
6) oświadczenie kandydata, że Politechnika opolska będzie jego podstawowym rniejscem pracy'

II" W zakresie dydaktyki
1J Doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie programowania, inżynierii oprogramowania

oraz predyspozyc)e do prowadz enia zajęć w języku angielskim.
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Zg}oszenia do konkursu należy przesłać w terminie do dnia 10 września2OI9 r'
na adres: Politechnika opolska, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki

i InformaĘki, ul. Prószkowska76,4s-7s8 opole
Termin rozstrzygnięcia konkursu ].9 września 2019 r.

Dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Prof. dr hab. inż, Tomasz Boczar
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