Warszawa, 15 czerwca 2015
OGŁOSZENIE
Dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie ogłasza
na wniosek Kierownika Katedry Zastosowań Informatyki konkurs na stanowisko
adiunkt
w zakresie informatyki
Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone
w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr
164 poz. 1365 ze zm. dodanymi art. 1 pkt. 91 ustawy z dnia 18 marca 2011 roku) i w
Statucie SGGW (zał. 6 pkt. 9).
Na stanowisko adiunkta może być zatrudniona osoba, która:
 Posiada stopień doktora nauk technicznych.
 Uzyskała pozytywną opinię wydziałowej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych
zajęciach dydaktycznych
 Posiada wyższe wykształcenie w kierunku informatyka
 Posiada umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych potwierdzoną
udziałem w projektach badawczych, konferencjach naukowych i publikacjach w
czasopismach z listy JC.
 Posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co najmniej C1).
 Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z programowania
równoległego i rozproszonego
 Posiada znajomość systemów czasu rzeczywistego, programowania
wielowątkowego z uwzględnieniem architektury MIC, problematyki
telenauczania
 Posiada dorobek naukowy z zakresu informatyki wskazujący na możliwość
szybkiego uzyskania awansu naukowego
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, kierowane
do J.M. Rektora SGGW, do którego należy dołączyć:
 kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami;
 własnoręcznie napisany życiorys;
 odpis dyplomu doktorskiego;
 opinię z ostatniego miejsca pracy;
 świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
 oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że spełnia wymogi określone w
art. 109 ust. 1 ww. ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem
pracy w rozumieniu ww. ustawy (druki wydaje Sekretariat Katedry);
Dokumenty należy składać do dnia 05.07.2015 roku w Katedrze Zastosowań
Informatyki SGGW; ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty do dnia 06.07.2015. Wynik konkursu zostanie przedstawiony na stronie
internetowej Wydziału oraz Katedry w dniu 15.07.2015
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Zastosowań
Informatyki, tel. 22 59-37-351.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
tel./fax: (22) 593 55 14; (22) 593 55 13
e-mail: wzim@sggw.pl
http://www.wzim.sggw.pl

