
 
 
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA:  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Telekomunikacji 

i Teleinformatyki (K34W04D03) 

MIASTO: Wrocław 

STANOWISKO: asystent (2 osoby) 

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja 

DATA OGŁOSZENIA: 07.07.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.08.2021 

LINK DO STRONY:   www.ofertypracy.pwr.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: telekomunikacja, kompatybilność elektromagnetyczna, sieci 

telekomunikacyjne, urządzenia i sieci teleinformatyczne 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Na ww. stanowisko poszukuje się osoby spełniającej kryterium określonego dla młodego 

naukowca wg ustawy o szkolnictwie wyższym „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (do 35 

lat) z wyższym wykształceniem z dziedzinie telekomunikacji lub teleinformatyki ze 

znajomością zagadnień związanych z: kompatybilnością elektromagnetyczną, bezpieczeństwem 

elektromagnetycznym, konfiguracją oraz zarządzaniem i bezpieczeństwem sieci 

komputerowych/teleinformatycznych, metrologii w zakresie pomiarów elektrycznych 

i radiokomunikacyjnych.  

Od kandydata oczekuje się kreatywności oraz zainteresowania pracą dydaktyczną i naukową. 

Osoba na tym stanowisku powinna angażować się w prace badawczo-rozwojowe jednostki oraz 

aktywnie uczestniczyć w staraniach o nowe granty i projekty dydaktyczne i badawcze. 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:  

 tytuł magistra w dziedzinie telekomunikacji lub teleinformatyki, 

 potwierdzone doświadczenie pracy dydaktycznej lub przy wspomaganiu procesu 

dydaktycznego, 



 
 
 

 potwierdzone doświadczenie w pracy laboratoryjnej (np. zatrudnienie w laboratorium 

dydaktycznym lub badawczym). 
 

Wymagane dokumenty: 

1. zgłoszenie do konkursu, 

2. życiorys (CV), 

3. kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra/magistra inżyniera lub inne 
poświadczenie  uzyskanego tytułu zawodowego 

4. autoreferat informujący o działalności naukowo-badawczej i/lub dydaktycznej oraz 
osiągnięciach w tym zakresie, 

5. wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych lub zajęć dydaktycznych, w których 
wsparcia udzielał Kandydat, 

6. potwierdzenie pracy w laboratorium dydaktycznym lub badawczym, 

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niniejszej rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych, 

8. oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy 
kandydata, 

9. oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: As2_K34_W04_D03_10_2021 

Wszystkie w/w dokumenty powinny być zredagowane w języku polskim i podpisane przez 
kandydata. 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: 

Politechnika Wrocławska, 
Wydział Elektroniki, 
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 
50-370 Wrocław 
 
lub składać osobiście w Zespole ds. Kadr Wydziału, pok. 103, budynek C-5. 
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.09.2021 r. 

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021 r. 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. 

Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. 

Zainteresowani będą mogli odebrać je w Zespole ds. Kadr Wydziału, w terminie do 6 miesięcy, 
za pokwitowaniem odbioru. 


