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Konkurs dotyczy objęcia stanowiska starszego wykładowcy w
Zakładzie
Systemów
Teleinformatycznych
w
Instytucie
Telekomunikacji i Informatyki WTIiE. Do konkursu mogą przystąpić
osoby, które spełniają wymogi określone w art.109 i art.114 Ustawy z
dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842
j.t. ze zmianami).
Do obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie zajęć
zgodnie z kierunkami studiów prowadzonymi na WTIiE. Część zajęć
dotyczyć będzie nauczania przedsiębiorczości oraz tzw. umiejętności
miękkich (komunikacja, praca w zespole, zarządzanie projektem).
Wymagana praktyka i doświadczenie dot. ww. zagadnień –zarówno
dydaktyczna jak i praktyczna. Część zajęć dotyczyć może przedmiotów
technicznych (sieci radiowe, systemy telekomunikacyjne). Do
obowiązków pracownika będzie należało prowadzenie wykładów w j.
angielskim.

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
 tytuł naukowy doktora (telekomunikacja);
 bardzo dobra znajomość języków Matlab, Java, C# oraz wzorców projektowych MVC;
 umiejętność implementacji systemów CMS takich jak Wordpress;
 umiejętność stosowania interfejsów programowych API;
 umiejętność rozwoju oprogramowania z wykorzystaniem baz danych SQL;
 znajomość infrastruktur VPC w ramach chmur;
 dorobek naukowy z dziedziny nauk technicznych (telekomunikacja, elektronika, informatyka), poparty
publikacjami i/lub zgłoszeniami do Urzędu Patentowego;
 zrozumienie ograniczeń projektowanych systemów (pamięci, przepustowości, mocy, czasu);
 umiejętność praktycznego stosowania teorii systemów liniowych;
 doświadczenie w stosowaniu metod analizy sygnałów (FFT, DCT, DHT) oraz w implementacji algorytmów
cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 doświadczenie w zakresie zakładania i prowadzenia małej firmy;
 posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz doświadczenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze
studentami;
 doświadczenie w zakresie nauczania przedsiębiorczości i/lub umiejętności miękkich;
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz ewentualnie
prowadzenie części zajęć w języku angielskim;
 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) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz
osiągnięć w rozwoju kadry,
5) 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. ze zmianami),
6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J.
J. Śniadeckich w Bydgoszczy będzie dodatkowym /podstawowym1
miejscem zatrudnienia kandydata,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP
danych osobowych.
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.
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niepotrzebne skreślić – wybór jednostki organizacyjnej ogłaszającej konkurs

