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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie udokumentowany dorobek 

naukowy w postaci publikacji  w czasopismach z listy filadelfijskiej z zakresu inżynierii środowiska , jak również 
możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu biotechnologii i mikrobiologii środowiska,  

w szczególności w odniesieniu do tematyki związanej z biodegradacją związków, biosorpcją, biohydrometalurgią 
oraz biotechnologicznymi metodami stosowanymi w procesach unieszkodliwiania, oczyszczania i odzysku. 

Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziane będzie doświadczenie: 

praktyczne związane z tematyką planowanych zajęć; w aplikowaniu i kierowaniu projektami badawczymi;  

we wdrożeniach wyników badań naukowych oraz w zakresie działalności organizacyjnej w uczelni. 

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: czas określony 

I. Warunki konkursu:  

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie 

z dn. 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 

z późn. zmianami) i w Statucie UKSW, oraz posiada:  

- stopień naukowy: doktora, 

- udokumentowany dorobek naukowy, 

- udokumentowany dorobek dydaktyczny. 

oraz spełnia wymogi Uchwały Nr 32/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad 

awansu pracowników naukowo-dydaktycznych. 

II. Wymagane dokumenty:  

- podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, z uzasadnieniem.  

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883,z późn. zm)”,  

- życiorys,  



- odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora w języku polskim; w przypadku dyplomu uzyskanego 

za granicą w krajach niemających podpisanej z Polską umowy międzynarodowej o uznawalności dyplomów 

wymagana jest nostryfikacja,  

-  informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,  

- informacja o dorobku dydaktycznym,  

- oświadczenie stwierdzające, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy 

oraz zapewnienie o złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 

N, jak również na afiliowanie dorobku naukowego w UKSW, 

- oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

- oświadczenie zawierające zobowiązanie do złożenia projektu badawczego do instytucji krajowych, 

instytucji zagranicznych lub międzynarodowych uwzględnianych przy obliczaniu dotacji podstawowej  

przez MNiSW w ciągu 3 lat od daty zatrudnienia i nie później niż 4 miesiące przed jego końcem, 

- ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata. 

III. Wydział nie zapewnia mieszkania.  

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój nr 409;  

01-938 Warszawa 

 


