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Gdansk, 01.03.2018 r. 

OGLOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA 

Politechnika Gdahska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki ogtasza nabor na pracownika 
(wyktadowc^) do przeprowadzenia zaj?c z przedmiotow w trakcie semestru letniego; 
- Metody sztucznej inteligencji z KESSil (14 h), studia stacjonarne II stopnia Automatyka i Robotyka 
-Automatyzacja procesow przemyslowych z KA (15 h), studia stac. II stopnia Automatyka i Robotyka 
- Metody sztucznej inteligencji z KA (7 h), studium doktoranckie 
- Nap?d Elektryczny z KANEiKE (12 h), studia stacjonarne II stopnia Elektrotechnika 
- Energetyka i Telematyka Transportu (12 h), studia stacjonarne II stopnia Elektrotechnika 

Wymagane dokumenty: 

' Podanie o zatrudnienie 

• Zyciorys 

• Odpis dyplomu ukoriczenia studiow wyzszych 

• Informacja o dorobku dydaktycznym 

Forma zatrudnienia: umowa o dzieto na okres roku akademickiego 2017/2018 

Informujemy, ze: 

• Konkurs moze bye rozstrzygni^ty bez wylonienia kandydata 

• Skontaktujemy si? z wybranymi osobami 

Nadestanych poczt^ ofert nie odsy<amy 

• Zlecaj^cy zastrzegaj^ sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 
Dokumenty prosimy skladac na adres: Politechnika Gdariska, Wydzial Elektrotechniki i Automatyki, 
pokoj 104, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, lub drog^ elektronicznq na adres: 
anna.kaczorowska(a).pq.edu.pl, do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15:00. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrazam zgodq na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dIa potrzeb niezb^dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 
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NOTICE OF COMPETITION FOR L E C T U R E R 

Gdansk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering announces 
recruitment for a research and didactic employee to conduct lectures in the following subjects: 
„Methods of artificial intelligence" (14 h), "Automation of industrial processes" (15 h), "Electric drives" 
(12 h), "Energy and Telematics of Transport" (12 h) for master degree students and "Methods of 
artificial intelligence" (7 h) for PhD students, in the academic year 2017/2018. 

Required documents: 
• Application for employment 
. CV 
• Information about scientific achievements 
• Information about didactic achievements 

Form of employment: contract for specific work for the period of the academic year 2017/2018 

Please be advised that: 
• The competition can be settled without selecting a candidate 
• We will contact selected people 
• We do not send back offers sent by post 
• We reserves the right to answer only selected offers. 

Documents should be submitted to the following address: Gdansk University of Technology, Faculty 
of Electrical and Control Engineering, room No. 104, street Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, or by 
email to: anna.kaczorowska@pq.edu.pl, until 16/03/2018 at 15:00 GET. 

Please add the following clause: I hereby give consent for my personal data included in my 
application to be processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data 
Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of Laws 2014, item 1182 as amended. 
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