
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 

MIASTO: Szczecin 

STANOWISKO: adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki techniczne (informatyka) 

DATA OGŁOSZENIA: 10.07.2017 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.07.2017 

LINK DO STRONY: www.wneiz.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka w zarządzaniu, ekonomia, projektowanie i budowa 

systemów internetowych, projektowanie inżynierskie 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

 

Przewiduje się zatrudnienie w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu, którego działalność 

naukowa i dydaktyczna jest ukierunkowana m.in. na zastosowania informatyki w ekonomii i 

zarządzaniu oraz analizy, projektowanie i programowanie systemów informatycznych 

(internetowych). Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie studentów na studiach 

stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie kierunkowe z zakresu informatyki, 

 posiadanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, 

 udokumentowana wiedzę i doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauk technicznych oraz 

społecznych, 

 udział w projektach naukowych, dydaktycznych lub realizowanych w ramach funduszy 

europejskich; 

 udokumentowany dorobek naukowy w zakresie informatyki w zarządzaniu, systemów 

internetowych, 

 znajomość współczesnych metod projektowania i wytwarzania systemów informatycznych 

(internetowych), 

 doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów inżynierskich, internetowych, 

 posiadanie przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni, 

 minimum 10-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego, 

 udokumentowana aktywność naukowa   w zakresie zastosowania technik neuronauki 

poznawczej  w naukach ekonomicznych. 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie prowadziła laboratoria z zakresu: 

inżynierii wymagań, podstaw inżynierii produkcji, projektowania inżynierskiego i grafiki 

inżynierskiej, zespołowych i indywidualnych studenckich projektów inżynierskich, 

komputerowego wspomagania prac inżynierskich, modelowania i symulacji komputerowej, 

architektury informacji serwisów internetowych, użyteczności aplikacji internetowych, 

programowania dynamicznych dokumentów HTML, technologii budowy aplikacji WWW, 

programowania stron WWW i apletów, programowania urządzeń mobilnych. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy; 

2) wniosek o zatrudnienie; 



3) życiorys i kwestionariusz osobowy; 

4) potwierdzona kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk 

technicznych (dyscyplina informatyka); 

5) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym; 

6) wykaz publikacji; 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na 

stanowisko adiunkta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.); 

8) dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów zdefiniowanych w niniejszym ogłoszeniu. 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres: 

Uniwersytet Szczeciński  

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  

Instytut Informatyki w Zarządzaniu,  

ul. Mickiewicza 64,  

71-101 Szczecin. 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie 

podlegają rozpatrzeniu. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 


