Dziekan Wydziału Informatyki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Inżynierii Systemów Informacyjnych
Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 109 oraz art. 114 ust. 6 Ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz w
związku z art. 246 ust. 3, Ustawy z dnia 03.07.2018 r. przepisy wprowadzające Ustawę Prawo o Szkolnictwie
Wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:
- stopień doktora,
- praktyczna znajomość zintegrowanych systemów informatycznych,
- praktyczna znajomość projektowania grafiki rastrowej i wektorowej,
- umiejętność pracy zespołowej,
- predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej.
- posiadają znajomość język polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
(dotyczy obcokrajowców).
Dodatkowym atutem będzie znajomość metodyki Prince 2 potwierdzonej certyfikatem.
Zakres obowiązków:
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarze:
1. zintegrowane systemy zarządzania,
2. grafika rastrowa i wektorowa,
- udział w pracach organizacyjnych na rzecz wydziału i uczelni
- działalność popularyzatorska o charakterze dydaktycznym
Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomu doktora,
5) wykaz dorobku dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego,
6) program zamierzeń na przyszłym stanowisku,
7) udokumentowaną znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
8) oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
9) oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w
Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy,
10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r.).
Komplet dokumentów należy przesłać na adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32, ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin
Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 15.12.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.12.2018 r.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni.
W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie
nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.
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