ZDz 11/ 18 / 2014/2015

Lublin, 18 maja 2015 r.

Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
K O N K U R S O T WA R T Y
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa
wymagania stawiane kandydatom:






stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie biologii;
obszerny i wartościowy, udokumentowany publikacjami dorobek naukowo – badawczy z zakresu
zoologii, o łącznej wartości punktacyjnej nie niższej niż określona przez Senat UP w Lublinie
(uchwała nr 13/2013-2014 z dn. 31 stycznia 2014 r.
osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, w tym w pełnieniu roli promotora
rozpraw doktorskich oraz w kierowaniu pracami dyplomowymi studentów;
doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie zoologii ;
doświadczenie w praktyce laboratoryjnej i terenowej związanej z badaniami entomologicznymi.

wymagane dokumenty:








podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz
kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie;
wykaz dorobku naukowego wraz z zestawieniem liczby punktów sporządzony zgodnie z Uchwałą
nr 13/2013-2014 Senatu UP w Lublinie z dnia 31 stycznia 2014 roku.
inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
oświadczenie, ze UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania
konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii i
Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 358, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
(tel. 81 445 66 11 ).
Rozstrzygnięcie konkursu 25 .06. 2015 r., termin zatrudnienia od 01.08. 2015 r.
Dziekan

/-/ Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela
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