ZDz 11/ 28 / 2015/2016

Lublin, 14 stycznia 2016 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 asystenta
w Katedrze Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego
wymagania stawiane kandydatom:
 wykształcenie wyższe - biotechnologia w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
 dorobek naukowy udokumentowany spisem publikacji, punktacją wg listy MNiSW, wskaźnikiem IF;
 znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 umiejętność analizy danych za pomocą programów statystycznych, opracowanie i prowadzenie baz
danych za pomocą specjalistycznych programów komputerowych (SAS, Statistica, Środowisko R);
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim;
 doświadczenie w zakresie wygłaszania referatów naukowych;
 wiedza na temat przygotowania wniosków, zasad finansowania projektów badawczych i badawczoaplikacyjnych ze środków krajowych i zagranicznych;
 wiedza na temat komercjalizacji wyników badań;
 aktywna działalność naukowa i popularno- naukowa propagująca wiedzę na temat chowu i hodowli
zwierząt;
 doświadczenie w pracach badawczych z wykorzystaniem technik molekularnych.
wymagane dokumenty:
 podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 życiorys,
 kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie;
 certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia
 wykaz publikacji;
 opinie z poprzedniego miejsca pracy;
 oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 oświadczenie, ze UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania
konkursu;
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 05 lutego 2016 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii i
Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok.358(tel. 81 445 66 11).
Data zatrudnienia od 01 marca 2016 r.
/-/ Dziekan
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