
 

 

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza KONKURS  
 

na stanowisko Asystenta  w Zakładzie Informatyki Stosowanej i Modelowania Komputerowego Instytutu Fizyki 

Teoretycznej.  

(etat naukowo-dydaktyczny) 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 

27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 z późniejszymi zmianami).  

 

Przewiduje się, że Kandydat wyłoniony w tym konkursie będzie brał udział w współtworzeniu nowoczesnego 

kierunku studiów, pracować w młodym, dynamicznym zespole. Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in. 

prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 godz./rok.  

Ponadto kandydat powinien posiadać: 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć lub szkoleń z zakresu IT; 

 dorobek badawczy lub patentowy w zakresie informatyki lub metod obliczeniowych; 

 dobrą znajomość obsługi komputera; 

 biegłość w posługiwaniu się językiem  polskim i angielskim. 

 

Preferowani będą kandydaci posiadający:  

 doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i/lub programowaniu gier  

 doświadczenie w prowadzeniu projektów programistycznych  

 doświadczenie w zakresie komercjalizacji badań lub współpracy z przemysłem 

 stopień doktora nauk matematycznych, technicznych lub fizycznych ze specjalizacją  

w informatyce lub fizyce obliczeniowej lub otwarty przewód doktorski w jednej  

z wyżej wymienionych specjalności 

 tytuł zawodowy inżyniera 

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora UWr, 

 życiorys, 

  kwestionariusz osobowy, 

 wykaz publikacji naukowych, 

 autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych i dydaktycznych, 

 odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub doktora, 

 oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego 

podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2015 r.  do godz. 12.00 w sekretariacie 

Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Maksa Borna 9, 50–204 Wrocław, pokój 404. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.09.2015 r. 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata. 

Dodatkowych informacji udzielają:  

 dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr (zbigniew.koza@ift.uni.wroc.pl; tel. 71-375-9395) 

 sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 

pl. Maksa Borna 9, 50-204 Wrocław, pok. 404, tel. 71-375-9408. 

 

 


