
Informacja o konkursie 
na stanowisko nauczyciela akademickiego 

w Politechnice Opolskiej 

 

Stanowisko: Asystent 

Jednostka organizacyjna: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i 

Informatyki 

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę 

Dziedzina nauki: Nauki inżynieryjno- techniczne 

Dyscyplina naukowa:  dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja 

Termin składania ofert: 09.09.2022 r. 

Link do strony: https://po.edu.pl/oferty-pracy/ 

Adres e-mail: (adres, na który kandydaci mogą przesyłać dokumenty) 

weaii@po.edu.pl 

Opis:  (wymagane kwalifikacje, dokumenty, uwagi) 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę badawczo-

dydaktyczną w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja oraz 
spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Opolskiej. 

 

- ukończyły studia 1 oraz 2 stopnia lub studia jednolite na kierunku 

informatyka i posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, 

- wiążą swoją przyszłość zawodową z Politechniką Opolską, z podnoszeniem 

kwalifikacji w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w 

szczególności związanych z zagadnieniami dotyczącymi interfejsów mózg-

komputer (ang. BCI) oraz zagadnieniami Internet of Things (ang. IoT), jak 

również zagadnieniami automatyzacji procesów biznesowych,  

- posiadają wiedzę oraz umiejętności z zakresu automatyzacji procesów 

biznesowych oraz zagadnień sztucznej inteligencji w procesach 

biznesowych, 

- mają predyspozycje do prowadzenia badań naukowych, 

https://po.edu.pl/oferty-pracy/


- posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki, technologii 

informacyjnych, języków programowania i technologii programistycznych, 

przetwarzania danych, algorytmiki, inżynierii oprogramowania, w 

szczególności zaawansowaną wiedzę z języka SQL oraz relacyjnych baz 

danych, 

- mają bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz dobrą lub bardzo 

dobrą znajomość języka angielskiego, na poziomie odpowiadającym 

minimum C1.  

 
 

Kandydaci winni złożyć na ręce Dziekana następujące dokumenty: 

- podanie (zaadresowane na J.M. Rektora), 
- życiorys, 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie stopnia magistra lub 

magistra inżyniera,  

- informacje o ewentualnym dorobku naukowym, dydaktycznym oraz 
zawodowym, 

- wykaz dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz 
certyfikaty, 

- zaświadczenie o przebiegu dotychczasowej pracy dydaktycznej lub 
zawodowej jeśli miała miejsce, 

- oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego 
podstawowym miejscem pracy, 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb rekrutacji o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Politechnikę Opolską 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 
osobowy (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia             

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”  
 

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres; Politechnika Opolska, 

Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, ul. 

Prószkowska 76, 45-758 Opole lub weaii@po.edu.pl 
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