INFORMACJA O KONKURSIE
Kraków, dnia 28 listopada 2018 r.

DZIEKAN
WYDZIAŁU BIOLOGII
Adres siedziby: ul. Gronostajowa 7,
30-387 Kraków
Tel. (012) 664 6755/ fax.: (012) 664 6908

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA NAUKOWEGO
w Instytucie Nauk o Środowisku
na Wydziale Biologii
w zakresie ekotoksykologii
na czas określony (48 miesięcy) w ramach projektu pt.: „Stacking of ecosystem services: mechanisms and interactions for
optimal crop protection, pollination enhancement, and productivity – EcoStack”
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
- posiadają tytuł zawodowy magistra biologii, ekologii lub dziedzin pokrewnych,
- przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę
doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
- biegła znajomość języka polskiego i angielskiego, prawo jazdy, dobra znajomość pakietu MS Office,
- komunikatywność, dyspozycyjność,
- znajomość statystyki, ekotoksykologii oraz doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
Obowiązki: praca w laboratorium i w terenie, sporządzanie baz danych, praca z literaturą naukową, opracowywanie
statystyczne wyników badań, udział w publikowaniu wyników.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: ryszard.laskowski@uj.edu.pl
Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać w formie papierowej na adres: Sekretariat Instytutu Nauk
o Środowisku, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków lub w formie elektronicznej na adres kierownika projektu: prof. dr
hab. Ryszarda Laskowskiego, e-mail: ryszard.laskowski@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
6. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
7. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o działalności naukowej kandydata,
8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr
intelektualnych.
11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Termin rozpoczęcia konkursu: 28 listopada 2018 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 27 grudnia 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 4 stycznia 2019 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:
- do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy na podstawie informacji zawartych w złożonych
dokumentach, zostali ocenieni najwyżej,
- do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata,

- do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu.
Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie od 7 stycznia 2019 r. do 11 stycznia 2019 r. w sekretariacie
Instytutu Nauk o Środowisku. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Biologii UJ
/-/ dr hab. Małgorzata Kruczek

