Dziekan
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające wymagania przewidziane w art. 109 ust. 1 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zmianami) oraz niżej wymienione kwalifikacje.

Kandydat powinien posiadać:
 stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia lub biotechnologia,
 znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej w zakresie genetyki molekularnej roślin i biologii komórki
roślinnej, udokumentowane publikacjami w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports
(JCR)
 publikację z wyników badań będących podstawą uzyskania stopnia doktora, opublikowaną w czasopiśmie z listy
JCR,
 praktyczną znajomość technik stosowanych w biologii molekularnej i genetyce roślin ze szczególnym
uwzględnieniem metod stosowanych w cytomolekularnych badaniach komórki roślinnej,
 przygotowanie teoretyczne w zakresie genetyki oraz niezbędne doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie
związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi,
 staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym (min. 3 miesięczny),
 aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych,
 kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych.
Wymagane dokumenty:
 wniosek o zatrudnienie/ zgłoszenie do konkursu,
 CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 kwestionariusz osobowy,
 kopie dyplomów mgr, dr,
 spis publikacji,
 informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,
 kopie innych dokumentów potwierdzających poosiadanie wymaganych kwalifikacji,
 oświadczenie zgodne z art.109 ust.1- ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art.2 ust.1
pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).
Informacja:
Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga Rada
Wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału,
zaopiniowany przez Radę Wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub
określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Dziekanacie Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Jagiellońska 28, p. B 13 do dnia 21 listopada 2017 roku, do godz. 15-tej.
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