Ogłoszenie o konkursie
na stanowisko
starszego wykładowcy
w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile
nr. ref. 18/NI/st_wykl/1/2018
1. Nazwa jednostki:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Nadnotecki Instytut UAM w Pile
2. Stanowisko:
starszy wykładowca
3. Dyscyplina naukowa:
nauki matematyczne w zakresie matematyki lub informatyki, nauki techniczne w zakresie informatyki
lub inne przydatne w procesie dydaktycznym na kierunku technologie informatyczne.

4. Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z póź. zm.).
Wymagania kwalifikacyjne:
1. Stopień naukowy w obszarze nauk ścisłych lub nauk technicznych;
2. Udokumentowany dorobek dydaktyczny;
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (ćwiczeń, wykładów);
4. Kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach
kierunków studiów realizowanych przez Instytut;
5. Sumienność i kreatywność;
6. Gotowość do angażowania się w przedsięwzięcia organizacyjne i promocyjne;
7. Od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć dydaktycznych w Nadnoteckim Instytucie
UAM w Pile.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie kierowane do prorektora ds. kadr i finansów ( z dopiskiem - Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.);
2. Kwestionariusz osobowy i fotografia;
3. Życiorys;
4. Oświadczenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym
miejscem pracy kandydata;
5. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora;
6. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
Dodatkowe informacje:
1. Komisja konkursowa może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami ubiegającymi
się o zatrudnienie;
2. Miasto Piła przewiduje udzielenie pomocy w znalezieniu mieszkania na preferencyjnych
warunkach.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty konkursowe należy złożyć w sekretariacie prorektora UAM ds. kadry i finansów (adres:
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1) do 30.06.2018 r.

