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ZDz 11/99/ 2016/2017      Lublin, 28 sierpnia 2017 r. 

 

Dziekan Wydziału  

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki   

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

ogłasza 

K O N K U R S  O T W A R T Y  

na stanowisko asystenta  

w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych  

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy 

dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 64 poz. 1385 ze zm./ oraz  

§ w 88 ust. 5 Statutu UP w Lublinie, oraz spełnią następujące wymagania stawiane Kandydatom: 

 

 tytuł zawodowy  magistra inżyniera  technologii żywności; 

 średnia  ze studiów  nie niższa niż 4,0; 

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 

 działalność  w studenckich kołach naukowych; 

 predyspozycje do pracy naukowej 

 
wymagane dokumenty: 

 podanie do JM Rektora UP o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i 

Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych; 

 dyplomy  potwierdzające posiadane wykształcenie, 

 CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie moich danych osobowych  

zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” poświadczoną własnoręcznym 

podpisem; 

 kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni);  

 oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 

U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), (wzór oświadczenia do pobrania ze strony internetowej 

Uczelni) 

 oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania 

konkursu, 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 września  2017  r. w Dziekanacie Wydziału Biologii, 

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 

pok.358 (tel. 81 445 66 11). Decyduje data wpłynięcia dokumentów. 
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