FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego
MIASTO: Kalisz
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny na Wydziale Politechnicznym
kierunek Informatyka
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne lub nauki ścisłe
DZIEDZINA NAUKOWA: informatyka
DATA OGŁOSZENIA: 20.06.2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.07.2016 r.
LINK DO STRONY: http://www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn/index.php?id=3207&id2=2004
SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny w pełnym wymiarze czasu pracy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wszystkie prowadzone przedmioty, a w szczególności wiedza teoretyczna, powinna być
przedstawiana z punktu widzenia informatyki. Oczekujemy również udziału w procesie
dyplomowania w charakterze promotora i/lub recenzenta prac inżynierskich.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w ustawie z 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) wraz z zmianami zapisanymi
w Ustawie z dnia 18 marca 2011 roku oraz zgodnie z obowiązującym Statutem PWSZ
w Kaliszu.
I Wymagania stawiane kandydatom:
1. Stopień doktora habilitowanego lub profesora nauk technicznych lub nauk ścisłych w dziedzinie
informatyki.
2. Co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, dorobek naukowy w zakresie
informatyki oraz praktykę na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych
w szkołach wyższych.
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów:
Systemy operacyjne,
Podstawy elektroniki i miernictwa.
4. Oświadczenie, że kandydat może być zaliczony do minimum kadrowego na studiach I stopnia na
kierunku Informatyka i wyraża zgodę, aby po zatrudnieniu był zaliczony do tego minimum
w PWSZ w Kaliszu (formularz oświadczenia do pobrania ze strony internetowej Uczelni).
5. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych.
6. Zdolności organizacyjne i silną motywację do pracy.
II Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
2. Życiorys,
3. Kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej
Uczelni),
4. Dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
5. Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia;
6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
III Zgłoszenia należy składać w Sekretariacie Wydziału Politechnicznego - Collegium
Mechanicum, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 201-205, pok. 126 (tel. 62/ 767-96-82).
Termin składania dokumentów upływa 18.07.2016 do godz. 1200.
Zatrudnienie nastąpi wyłącznie po zrekrutowaniu wymaganej liczby kandydatów na studia w
roku akademickim 2016/2017 na danym poziomie i kierunku kształcenia.

