REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
na pełnoetatowe stanowiska dla dwóch adiunktów naukowych (typu „post-doc”)
finansowane w ramach projektu NCN nr rej. 2017/27/B/ST6/02852
pt: „Rozwój metod głębokiego uczenia sieci neuronowych”
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają szczegółowe wymagania określone przez
komisję konkursową powołaną zgodnie z regulaminem NCN.
Warunki przystąpienia do konkursu:
 Stopień doktora w dyscyplinie informatyki lub pokrewnej,
 Doświadczenie w wygłaszaniu prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
 Doświadczenie w pracy naukowej związanej z zagadnieniami maszynowego uczenia się i/lub
inteligencji obliczeniowej, potwierdzona publikacjami,
 Umiejętność programowania w języku C/C++ lub C#,
 Silnie rozwinięte zdolności analityczne i matematyczne.
 Umiejętność przygotowania publikacji za pomocą systemu edycji LaTeX,
 Zaawansowana znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
Wymagane dokumenty:
 Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie informatyki lub pokrewnej,
 Kwestionariusz osobowy (CV),
 Wykaz dorobku naukowego, w tym wykaz publikacji naukowych, odbytych szkoleń, staży oraz
udział w projektach i konferencjach naukowych,
 Oświadczenie kandydata o poniższej treści:
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na
stanowisko adiunkta naukowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki
Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany
o tym, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Politechnika Częstochowska z siedzibą ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201
Częstochowa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych
administratora danych.
3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko adiunkta naukowego
w Politechnice Częstochowskiej.
4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia
danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie na stanowisko adiunkta
naukowego w Politechnice Częstochowskiej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
przeprowadzenie postępowania konkursowego.
6. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz ewentualnego późniejszego zatrudnienia.

Wysokość wynagrodzenia: 8000 PLN/m-c (brutto łącznie z kosztami pracodawcy), przez okres 36 miesięcy
Zgłoszenia do konkursu wraz z wymaganą dokumentacją należy przesyłać do kierownika projektu
Prof. dr hab. inż. Leszka Rutkowskiego do dnia 25.09.2018 za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail: leszek.rutkowski@iisi.pcz.pl).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.09.2018
Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy kierownika projektu. Informacje o wynikach konkursu
zostaną przekazane zgłoszonym kandydatom drogą elektroniczną przez kierownika projektu.
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