Dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Zespole Internetu Rzeczy
INSTYTUCJA: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
MIASTO: Gliwice
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka
DATA OGŁOSZENIA: 2019-01-08
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2019-01-15
LINK DO STRONY: www.iitis.pl
SŁOWA KLUCZOWE: sieci komputerowe, analiza wydajności systemów informatycznych
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania:
● posiadanie stopnia doktora nauk technicznych lub matematycznych w dyscyplinie
informatyka;
● doświadczenie z zakresu sieci komputerowych i analizy wydajności systemów
informatycznych, potwierdzone autorstwem lub współautorstwem publikacji naukowych;
● znajomość metodyki zarządzania projektami np. PRINCE2 potwierdzona odbyciem szkolenia
w tym zakresie;
● doświadczenie w pracy z doktorantami potwierdzone pełnieniem roli promotora
pomocniczego;
● pełnienie funkcji kierownika projektu lub kierownika B+R w projektach finansowanych ze
źródeł zewnętrznych;
● biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;
● autorstwo lub współautorstwo patentów;
● umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowymi atutami będzie:
● doświadczenie w organizacji konferencji naukowych i kierowaniu pracami komitetu
organizacyjnego konferencji międzynarodowych;
● współautorstwo lub pełnienie funkcji redaktora w co najmniej 1 książce z tematyki sieci
komputerowych wydanej w języku angielskim;
● pełnienie funkcji członka komitetu zarządzającego (ang. Management Committee) w
projektach międzynarodowych
Wykaz wymaganych dokumentów:
● podanie,
● życiorys,
● dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora (odpis lub kopia),
● oświadczenie stwierdzające, że IITiS PAN będzie podstawowym miejscem pracy w
przypadku wygrania konkursu,
● dodatkowe dokumenty (lub ich kopie) potwierdzające kwalifikacje.
Zgłoszenia na konkurs należy złożyć osobiście lub przesłać do Sekretariatu Instytutu Informatyki
Teoretycznej i Stosowanej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs
na stanowisko adiunkta w ZIR”.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do IITiS).
Podanie danych osobowych w konkursie jest dobrowolne, a wszystkim uczestnikom konkursu
przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania i wycofania zgody na ich

przetwarzanie w każdym czasie. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
IITiS PAN moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji na stanowisko post-doc w konkursie ogłoszonym dnia 15 października
2018 r. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

