
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 
INSTYTUCJA: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
     Wydział Matematyki i Informatyki 
 
MIASTO: Olsztyn 
 
STANOWISKO: asystent 
 
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja 
 
DATA OGŁOSZENIA: 02 września 2022 r. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03 października 2022 r.  
 
PRZEDZIAŁ WYNAGRODZENIA: 3400,- zł 
 
LINK DO STRONY: https://bip.uwm.edu.pl/ogloszenia/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-
akademickich-2-9-2022-169/  
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-2-stanowiska-asystenta-grupie-
pracownikow-badawczo-dydaktycznych-katedrze  
 
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, grupa pracowników badawczo-dydaktycznych, informatyka 
techniczna i telekomunikacja 
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-
dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki powinni posiadać co najmniej 
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, umiejętność programowania w języku python, 
znajomość technik data science w obszarze klasyfikacji, dobrą znajomość języka angielskiego 
oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców) oraz deklarują chęć 
rozwoju naukowego. 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 
Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do 03 października 
2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia 
konkursu. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu 
przez Rektora bez podania przyczyn.  
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego 
oferty.  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w 
rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.) 
 
OGŁOSZENIE W JĘZYKU OBCYM: 
Applicants for the position of an assistant in the group of research and teaching staff at the Chair 
of Mathematical Methods in Computer Science must have at least a master's degree or 
equivalent, programming skills in python language, knowledge of data science techniques in 



the area of classification, ability to work in a team, good knowledge of English and fluency 
knowledge of Polish (in the case of foreigners) and declare willingness to develop scientifically. 
 
Applications should be submitted to: Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  Słoneczna str. 54, room A1/13, 10-710 
Olsztyn. The decision will be taken within two weeks from the deadline for submissions. 
The decision of  Selection  Committee is subject to approval by the President of the University. 
It is the right of the  President of the University to cancel the competition without  justification. 
Lack of notice about the result  from the Department means that the candidate was not qualified 
to the top of the list. The employment is subject to Polish law. In particular it is expected that 
this will be the main academic position for the selected applicant. 


