
 
 

Warszawa, 27 marca 2017 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza 
/Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo 

o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/ 
konkurs wieloetapowy na stanowisko: 

profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego 
w dziedzinie: nauki techniczne/matematyczne,  

w dyscyplinie: Informatyka 
w specjalności: Informatyka 

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki 
w Katedrze Zastosowań Informatyki 

 
Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone 
w art. 109 ust.1 i art. 114 ust.1 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) oraz w Statucie SGGW (zał. 6 pkt. 9). 
 
Na stanowisko profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba, która: 

 Posiada stopień doktora habilitowanego w naukach technicznych / 
matematycznych lub tytuł naukowy profesora.  

 Posługuje się biegle językiem polskim (na poziomie co  najmniej C1). 
 Posługuje się biegle językiem angielskim (na poziomie co najmniej B2), 
 Ma doświadczenie w algorytmice, matematyce stosowanej, modelowaniu 

matematycznym i symulacji komputerowej. 
 Posiada znaczące osiągnięcia naukowe w wskazanej dyscyplinie. 
 Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów 

związanych z informatyką, a w szczególności: teoria algorytmów, struktury 
danych, grafy i sieci, modelowanie matematyczne, obliczenia symboliczne, 
podstawy niezawodności, teoria informacji, informatyka kwantowa. 

 Posiada umiejętności programistyczne w językach: Mathematica i Matlab. 
 
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie, kierowane  
do JM Rektora SGGW, do którego należy dołączyć: 

 podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko; 
 kopię dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego lub 

tytułu naukowego profesora; 
 autoreferat z elementami życiorysu; 
 wykaz dorobku naukowego z rozpatrywanej specjalności 
 wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego wraz z informacją o 

kształceniu młodej kadry / wykaz przewodów doktorskich/; 
 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). 

 

 



Ponadto osoby dotychczas zatrudnione na Uczelni składają: 

 ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej. 

 

Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo: 

 kwestionariusz osobowy z dwoma zdjęciami; 
 dokumenty poświadczające staż pracy oraz ostatnią ocenę okresową nauczyciela 

akademickiego o której mowa w art. 132 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 
jeśli takiej ocenie w dotychczasowym miejscu pracy podlegali. 

Dokumenty należy składać do dnia 2.05.2017 roku w Katedrze Zastosowań Informatyki 
SGGW; ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 
do dnia 5.05.2017. 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 
 


