
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: AKADEMIA POMORSKA w Słupsku, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy, Instytut Fizyki 

MIASTO: SŁUPSK 

STANOWISKO: ASYSTENT 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  INFORMATYKA, PROGRAMOWANIE 

DZIEDZINA: INFORMATYKA 

DATA OGŁOSZENIA: 12.06.2019 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.07.2019 r. 

LINK DO STRONY: http://apsl.nowybip.pl/praca-dla-naukowcow 

SŁOWA KLUCZOWE: INFORMATYKA, PROGRAMOWANIE 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta 

w Instytucie Fizyki, Zakład Zastosowań Fizyki, 

w pełnym wymiarze czasu pracy,  na czas nieokreślony od 01.08.2019r., 

w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy, 

Zadania: Jednym z podstawowych zadań, które zostanie powierzone zatrudnionemu 

asystentowi jest prowadzenie zajęć dydaktycznych i prowadzenie konsultacji z innymi 

pracownikami Instytutu, wymagających doświadczenia pozaakademickiego w zakresie 

wytwarzania oprogramowania aplikacji internetowych. Wynikające z tego 

doświadczenia wiedza i umiejętności będą niezbędne do efektywnego prowadzenia 

zajęć w ramach kierunków praktycznych dotyczących nowych technologii, takich jak 

Edukacja Techniczno-Informatyczna ze specjalnością Programowanie aplikacji 

internetowych i mobilnych. 

Wymagania: Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zastosowań Fizyki, 

Instytutu Fizyki AP; kandydat/ka powinien posiadać tytuł zawodowy magistra 

inżyniera informatyki. Pożądane doświadczenie pozaakademickie przy realizacji 

projektów informatycznych z zakresu programowania aplikacji internetowych. 

 

 

http://apsl.nowybip.pl/praca-dla-naukowcow


Wymagane dokumenty:  

(druki do pobrania ze strony http://apsl.edu.pl/dokumenty - zakładka Formularze 
dotyczące zatrudnienia – konkurs) 
 

1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys. 

4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 

5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 

6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 

7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w  art. 113 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668), 

8. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia 

Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*.  

9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w 

jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.  

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
Akademii Pomorskiej w Słupsku 

ul. Arciszewskiego 22b 
76-200 Słupsk 

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Fizyki  
Rozstrzygnięcie konkursu:  (data) 11.09.2019 r.  

 

 

 

* niepotrzebne należy usunąć z ogłoszenia 

http://apsl.edu.pl/dokumenty

