
W tym roku obchodzimy 25 – lecie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 
Przez te lata wiele zmieniło się na uczelni, ale priorytety pozostały niezmienne – nadal wspieramy rozwój
studentów oraz kładziemy nacisk na przekazywanie praktycznej wiedzy, dzięki czemu zyskują
przygotowanie do podjęcia przyszłej kariery zawodowej.

Aby realizacja zajęć odbywała się na najwyższym poziomie, zapewniamy naszym Dydaktykom dostęp do
bogatej oferty specjalistycznych szkoleń oraz aktywną pomoc w rozwoju naukowym, a same zajęcia odbywają
się w doskonale wyposażonych laboratoriach, z użyciem nowoczesnego oprogramowania oferowanego
przez przedstawicieli branży IT, m.in.: CISCO, Blackboard Learn, Microsoft, Adobe czy Apple. 

W związku ze stałym rozwojem oferty kierunków i specjalności w Kolegium Informatyki Stosowanej,
poszukujemy osoby na stanowisko: 

wykształcenie – co najmniej wyższe (magisterskie), z zakresu nauk ścisłych: informatyka, matematyka, 

umiejętności algorytmicznego myślenia oraz analizy danych 
znajomość języka programowania, np. C++, C#, Python, Java
chęć rozwoju naukowego
mile widziane są również osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesujących projektach naukowych

Nasze wymagania:

fizyka, elektronika, elektrotechnika –  preferowana informatyka

możliwe etaty badawcze (bez obowiązku prowadzenia dydaktyki)
indywidualnie negocjowane warunki zatrudnienia

stypendium na START (po uzyskaniu pozytywnej oceny potencjału naukowego oraz planu naukowego).

Dodatkowo:
Dla pracowników legitymujących się osiągnięciami naukowymi (publikacje w wysokopunktowanych
czasopismach, granty, współpraca z gospodarką) oferujemy:

Dla młodych naukowców podejmujących pracę na uczelni: 

Osoby zainteresowane stanowiskiem, które spełniają powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV, Listu
Motywacyjnego oraz listy publikacji naukowych wraz z podpisanymi klauzulami, na adres: 

bdp@wsiz.edu.pl

z dopiskiem "KIS”

możliwość współpracy 
z wybitnymi profesorami 

z obszaru nauk
technicznych

 

system premiowy 
za osiągnięcia naukowe,

wykraczające poza
wymagania etatowe

 

pomoc w rozwoju
naukowym, m.in. 
wsparcie procesów

awansowych 
 

PRACA 
na uczelni!

Asystent 
w Kolegium 

Informatyki Stosowanej

Asystent 
w Kolegium Informatyki Stosowanej

prowadzenie badań naukowych w obszarze informatyki technicznej i telekomunikacji
przygotowanie i realizacja grantów naukowych oraz komercyjnych
prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach Kolegium 
uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą:

Oferujemy:

zatrudnienie 
w oparciu 

o umowę o pracę
różnorodność zadań

obejmujące zajęcia
dydaktyczne, godziny

naukowe i organizacyjne 

atrakcyjne
wynagrodzenie:
od 5000 zł brutto

 

pokrycie kosztów
przewodów,

finansowanie wyjazdów
na konferencje

finansowanie badań 
z subwencji ministerstwa
 i środków wewnętrznych

 

 pomoc w składaniu
aplikacji grantowych

(m.in. granty NCN, NCBiR,
MEiN)

 

możliwość uzyskania
dodatkowych gratyfikacji

za prace twórcze
 

wydawanie
wartościowych

monografii naukowych
(współpraca m.in. z:

Copernicus Center Press,
wydawnictwem UW)

 

szkolenia 
podnoszące umiejętności

dydaktyczne
 

Rekrutacja: 

https://wsiz.edu.pl/uczelnia/jednostki-wsiiz/biuro-doradztwa-personalnego/procedura-rekrutacji/

