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PROREKTOR
ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Instytucie Informatyki w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie
Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1668 z póz. zm.).


















Wymagania:
Ukończone studia wyższe na kierunku informatyka lub edukacja technicznoinformatyczna
Praktyczna umiejętność programowania w języku Java z wykorzystaniem
współczesnych metod inżynierii oprogramowania;
Udokumentowana umiejętność programowania w języku Python i C#;
Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego;
Doświadczenie w publikowaniu wysoko punktowanych publikacji naukowych w ciągu
ostatnich 3 lat, tzn. co najmniej 2 publikacje za co najmniej 100 punktów każda w
czasopismach w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja z listy MNiSW
(opublikowanej 18 grudnia 2019) lub w materiałach pokonferencyjnych konferencji
międzynarodowych indeksowanych w bazie CORE na rok 2021 roku.
Wysoka kultura osobista, predyspozycje do pracy w zespole;
Wykaz wymaganych dokumentów:
Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego;
Kwestionariusz osobowy oraz życiorys;
Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra;
Udokumentowany dorobek naukowy;
Udokumentowane dodatkowe kwalifikacje;
2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie;
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
Oświadczenie Kandydata, że Uniwersytet Rzeszowski będzie podstawowym
miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Kolegium Nauk Przyrodniczych, ul. prof. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów, pokój 43
Prosimy o dopisanie sygnatury konkursu na teczce aplikacyjnej
Termin składania dokumentów: 24.08.20221 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3.09.2021 r.
ul. prof. Stanisława Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel.: +48 17 851 85 31
e-mail: kolegium.cn@ur.edu.pl

