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Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. Prof. S Kaliskiego 7
85-789 Bydgoszcz
FORMULARZ OGŁOSZENIA
PROFESOR ZWYCZAJNY / PROFESOR NADZWYCZAJNY / PROFESOR WIZYTUJĄCY1
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI
Zakład Techniki Cyfrowej

STANOWISKO

profesor nadzwyczajny

DYSCYPLINA NAUKOWA

Telekomunikacja, Informatyka,

DATA OGŁOSZENIA

16.08.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.09.2017

LINK DO STRONY JEDNOSTKI

www.wtie.utp.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE

nauki techniczne, telekomunikacja, informatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej jest
zdecydowany realizować prace naukowo-badawcze w dyscyplinie
telekomunikacja, informatyka, posiada osiągnięcia naukowe oraz
predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi.

Konkurs dotyczy stanowiska profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Techniki Cyfrowej. Kandydaci na to stanowisko
powinni posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej: Telekomunikacja lub
Informatyka, znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie wyżej wymienionych dziedzin oraz
predyspozycje do kierowania zespołami naukowymi. W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka
polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
WYKAZ WYMAGANYCH
1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
DOKUMENTÓW
2) cv kandydata,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4) życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć,
5) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz
osiągnięć w rozwoju kadry,
6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109.
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2016.1842 j.t.),
7) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J.
Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym /dodatkowym2
miejscem zatrudnienia kandydata,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP danych
osobowych,
9) oświadczenie o niekaralności,
Dokumenty należy składać:
osobiście lub drogą pocztową w Biurze Dziekana Wydziału
Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich
w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz,
telefon: 52 340-80-11
e-mail: biuro.dziekana.wtiie@utp.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

