Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Na podstawie art. 227 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz zgodnie z § 72
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza
konkurs otwarty
na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego
w Instytucie Biologii, Zakładzie Systematyki i Ekologii Bezkręgowców
Kandydat na stanowisko asystenta powinien stosownie do § 78 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu spełniać następujące kryteria:
1. posiadać tytuł zawodowy magistra biologii lub stopień doktora nauk biologicznych;
2. posiadać sprecyzowane zainteresowania badawcze z zakresu zoologii bezkręgowców
i parazytologii (ze szczególnym uwzględnieniem roztoczy – ektopasożytów
kręgowców), poparte dorobkiem naukowym;
3. wykazywać się znajomością technik hodowli organizmów, technik mikroskopowych,
technik molekularnych i analiz statystycznych w pakiecie R;
4. posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych oraz wykazywać się
gotowością do prowadzenia ww. prac;
5. posiadać doświadczenie w zdobywaniu środków ze źródeł zewnętrznych
na finansowanie badań naukowych i/lub udziału w stażach/szkoleniach,
ze szczególnym uwzględnieniem staży/szkoleń zagranicznych;
6. wykazywać współpracę ze specjalistami z krajowych i/lub zagranicznych placówek
naukowych,
popartą
wspólnie
realizowanymi
projektami
badawczymi
oraz uczestnictwem w stażach/kursach;
7. posiadać co najmniej jedną oryginalną pracę twórczą opublikowaną w czasopiśmie
wyróżnionym w Journal Citation Reports;
8. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów
biologicznych (zoologia);
9. wykazywać się znajomością języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2)
i polskiego w mowie i w piśmie;
10. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
11. być niekaranym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
12. być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy
prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. 2018
poz. 1668 ze zm.);
13. korzystać z pełni praw publicznych.
Wykaz wymaganych dokumentów:
•
•
•
•
•

podanie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
życiorys;
autoreferat naukowy;
odpis dyplomu magistra biologii lub odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk
biologicznych;
podpisany
kwestionariusz
osobowy
(wzór
na
stronie
internetowej:
https://www.upwr.edu.pl/badania/659/formularze_i_przydatne_linki.html);

•

•

•
•

certyfikat lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu poświadczające znajomość języka angielskiego
(kandydaci nie będący Polakami dostarczają również certyfikat poświadczający dobrą
znajomość języka polskiego);
wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji za
publikacje naukowe) wraz z kserokopiami publikacji i wykazem prac przyjętych do
druku;
inna dokumentacja poświadczająca wymagane konkursem kwalifikacje i umiejętności;
oświadczenie o niekaralności oraz zdolności do czynności prawnych.

Pełną dokumentację w 2 egzemplarzach należy składać (osobiście lub drogą pocztową rozpatruje się jedynie dokumenty, które wpłynęły na Uczelnię przed terminem składania
zgłoszeń) w Dziekanacie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław. Biuro jest otwarte
w dni powszednie od godz. 8.00 do 15.00.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20 sierpnia 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2019 r.
Termin zatrudnienia: październik 2019 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania
Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego
w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie
życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających
znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają (podstawa prawna: Zarządzenie nr 7/2018 Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia obowiązku
wprowadzenia

do

ogłoszeń

konkursowych

przy

zatrudnianiu

nauczycieli

akademickich

informacji

o respektowaniu przez UPWr polityki równowagi płci i innych zapisów).

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników biorących udział w procesie
rekrutacji
znajduje
się
na
stronie
internetowej
Uczelni
pod
adresem:
https://www.upwr.edu.pl/pracownicy/8882/praca_na_uniwersytecie_przyrodniczym.html

