
 

 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej 
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

 
Prowadzący zajęcia  

Informatyka   
na kierunku Transport 

- praktyk 
w projekcie Nowoczesny Inżynier Transportu  

- dostosowanie programu kształcenia na Wydziale Inżynieryjnym na Kierunku Transport 
(umowa cywilnoprawna ) 
Miejsce pracy: Warszawa 

Przedmiot Informatyka - laboratorium prowadzony będzie dla studentów I roku studiów  inżynierskich 
na kierunku Transport i obejmował będzie następujące zagadnienia: 

 podstawowe idee konstruowania algorytmów i programowania komputerów, 

 podstawy programowania w środowisku MatLab. 

Osoba zaangażowana na stanowisku odpowiedzialna będzie za: 
 Dostosowanie przedmiotu zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców  
 Zrealizowanie zajęć dla przedmiotu Informatyka – 45 godziny dydaktyczne na studiach 

stacjonarnych oraz 24 godziny dydaktyczne na studiach niestacjonarnych dla jednej grupy 
ćwiczeniowej – liczba grup do uzgodnienia (zajęcia w tygodniu i/lub w weekendy) 

Od kandydatów oczekujemy: 
 wykształcenia wyższego  
 minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego związanego  z programowaniem, w tym 

w pakiecie Matlab (najchętniej do zagadnień inżynierskich), 
 wysokich kompetencji interpersonalnych, 

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych do 12 lutego 2018 r. osobiście w siedzibie Uczelni  
(ul. Jagiellońska 82F, Warszawa) bądź na adres mailowy kadry@uth.edu.pl  

(CV oraz ewentualnie referencje)  
wraz z informacją o oczekiwanym wynagrodzeniu za godzinę zajęć  

wpisując w tytule maila  
Wykładowca - Informatyka 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  
 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Techniczno-

Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm. 

Dodatkowo wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych zawartych w ofercie pracy w bazie rekrutacyjnej Uczelni 

Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w przypadku zawarcia w nich danych w zakresie szerszym niż wymagany 

przepisami Kodeksu pracy oraz w sytuacji, gdy kandydat chce, aby dane zostały umieszczone w bazie rekrutacyjnej." 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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