
komunikat WNoZ.KGS.03/2018
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
ogłasza kotlkurs otr,var§,"

lra stallorv isko starszego wykładowcv
w Katedrze Geologii Stosowanej
na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu S|ąskiego lv Katowicach

Do krnkurstt :llogq pr4,,slqllic orchy onienugunnej poslctv,ie etyczne.j,,spelniajqcev,arttnki tlh.eślone v, tlrl. ]09 usl.
]ttstttllyzclniu27 lipctl 2005r. PrLnyoo,szkolnicllt,iev,],zszvm(D:.LI.z20l7,pz.2l83zezm.)oruzłtyntieltiolte
n i z e j v,y n ru gcłli u ht, u l i /i 11 a1 ęllj n e.

Kandydat powinien posiadać:
- co naintnie.j ,stopień clokloru nuuk o Ziemiu., dysc,vplinie geo/izl:ktt lttb geclltlgia,
- clośy,iuclczenie y, prrnt,udzenitt zctjęc dyc{akĘ,cznych z zukre,ut geofi:yki ,stostltt,unei orttz getl/izyki

inzyn ierskiei i,środov,iskov,ej,
- un,tiejętltoŚĆ, ob,sługi apuralury tlo geofizl,cznych budań pov,ierzchnioluych,
- do,Śv'ittdczenie y, zulg,e,sie prov,tltlzeniu kanterulnych i terenolr.yc:h zajęc clyclukll,czltvc,h z zukl,e,stt gecti4lki

oraz geologii,
- udokuntenlOv'un.v clrrobek nuukov,_y Qlublikuc.je, udziuł v, konfbrenc.juch krujrxl,ch i mięcl:yntlroclol.uych,

s:kclłach, seminuriuch ilp.) w zukresie geo/izyki i gerllogii zapewnittjqcy stałq uktrutlizuc,ię przeku:yll,Llllcj
v, i e d z1; i u, z b o gct c: tt lt i e l r eś c i p r o gl, tt n t o v- y c: h,

- spran|ov,anie rtlli prrlnttltora lttb recenzentu 1)rac dyplomov,ych,
- posiadctnie ptłbl ikacji, oprucolt,uli i innl:c-.h potltoc:y o charukłerze d,,-duktycznym,
- legitymov,ullie się łt,r-,sokimi ocenami ,slutlentóv,v, zakresie v;.y-pełnioni(l obou;iqzkólt,tlytluklyczny-ch,
- clośv,iac]czenie y, dziulal.no,{c,i orgunizuq:jnęj nu rzecz dydaktyki,
- CZyrula znujotltośĆ ję:yku prll,skiego i prz,y-ltajntnie.j jednego z kongrnr,,11,ych .ję4,krjw euro1:e.jskich

( pr e /b row a lt 
"v .j ę zy k an gi e l,s k i 1.

Wymagane dokumenty:
l. Wniosek o zulrttdnienie/zgloszenie do konkttr,su
2. Ctrl v,raz z inforntucjc1 o dcltychc,:tts0|l,yttl pr:ebiegtł:ulrrulnienia
J. Ku,e,stionarius: cl,soboy,.l:

ł. Kopie tll,plomov,: ntgr, tlr
5. Spi.s ptłblikac,ji, v, 6;171 ptl ttzy5kuniu ,slopnia naukov,ego cloklorct
6. Informttcie o tttlzictl.e v, kon/brenc.juc,h ortt: o d:ialulności orgunizucyjne.j
7. Infclrrucłcje o d:iulalno,ści dydukh,c:zttej,
8. Kopie inn.]:ch dokumenról1, 1lolu,ierd:af qcych rylsiadunie w.ymagunych hruli|ikucji,
9. (),Świadczenie zgcldne z art. ]09 u,sl. l ustull,)) z dniu 27 lĘlcu 2()()5 r. - Pruv,o tl ,szktllnic,Ill:ję y:yż,s:vnl,

pkt. 33 Lrsltlll,l) Pruv,tl o szk.olnic,llt,ie y|;ższvm),

l ]. OŚv,iudczenie kandytlutu ttptlu,ttzniajqce v,,vbrunq podstuv,tlll,c1 jeclnostkę trgulti:ttt,.1jltq ttL,zelni do
zaliczenitt gcl do minilltttm kuclrolrego kierultku nu stttditt 1lient,szego i drugiego sttlpnia lub na jednolitych
.sltttliut,h tttcłgi-ttr,t,.skic,lt prtlrrttl:łlllti,/i tr, ('tlitt,t,.s1,,tt,t,ił,Slq.skitlt.

Informacja:
Konkurs pclvlinien byc 2ulrr,rirronv,nie płiźniei niz v.,ciqgu 2 mie.sięcy od tlaly ogłtlszeniu. Krlllkurs rclzsll,zyga ruda

:utl7liniov'unv przez rutlę v,v-działLt. Zulrutlnienie łnoże nastclpic v,ramuch ttmov,y 0 pruc,ę l1(l czus okre,ślony luh
nieokreślony. Pienł,sze zutrttclnienie v, Uniy,ersytec,ie Slclskiln na,stępuje na czus określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w zamkniętej kopercie,
opatrzonej numerem konkursu: w Dziekanacie Wydziału |{auk o Ziemi (pok. nr 117),
nr tel. 32(3689-400), 41-200 Sosnowiec, u|. Będzińska 60 do dnia 23.05.2018 r.

Dziekan Wydziału Na

r,?. Gł.

Sosnowiec, dnia 08.05.2018 r.

Prof. dr hab. Leszek Marvnowski



FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCY WNoZ.KGS.03/2018
INSTYTUCJA: Llniwersyu Śtqski w Kutttwicuclt, lfydziu! l{ctuk o Zieni łt,So,slltlyt,c,rt, Kuteclra Geologii
S t o s rnr un e j v, S o,\lt t,ll,t, c tt

MIASTO: Soslttlv,iec
STANOWI S K(): starszy wy kładtlwctt
DZlEDZINA,. nauki o Ziemi
DYSCYPLlNA NAUKO\ł| A: geofizllku lub geologia
DATA OGŁOSZENIA: 08.05.2018 r.
TERMtN SKLADANIA OF'[:R'f: 23.05.20l8 r.
t- IN K DO STRONY : }|D\,,}!.\,aL{!.,}] i
SŁOWO KLUCZE: geofizyka stosowalla. geotizyka środorviskowa. geofizyka poszukir,varvcza.
OPIS (tematyka. oczekirł,ania. uwagi): Działalność naukor.va i dydaktyczna w zakresie geofizl,ki stosowanej i

ptlszukirvawczej. geofizyka środowiskorva: oczekiwaIria kreac.ja za.jęc dydaktycznych cl podwyzszonej
elekl5 rr llości kształcerlia.
Warunkio jakie powinien spełniać kand_vdat. Kanclydat powinien posiadać:

- c0 nujnlnie.f str,lpieł1 cloktora nultk o l.iemiv, tlysq,plinie geĄi:l,ka lttb geologitł,
- dośy,iadczenie ł,prov,acl:enitt:ujęć ń,dakhczny,ch::akresu geo/i:l,ki sttlstnl,anej ora: gerlJiz,vki inż,ynierskie_j i

środrm,iskov,ej.
- ttnie.f ę!.łlość: obslttgi crpąrutlrĄ, do gerl/i:l,c:tlych badań ptlu,ie rzchniol1,cfu,
- tlo,śtt,iadczełlie t zakresie prr,,ll,utt:eniu kumeraln\,ch i terenovych za.jęć dytlaką,cztt},ch z zttkre.stt gerłfizl,ki oru-

geologii,

,s:kclłach, seminariach itp.) v:akre,sie get|iryki igetllogii :upelrniujqcy stutc1 uktttali:ucję pr:ektl:1lyanej v,iedl,i
v,:bclgacan ie treści progrunttlln,ch.

- sprawov,unie roli promol()t,u lub reL:en:en!cl prtlc tlypltlllttlttl,ch,
- posiudunie publikuc:li, oprucolłttti i inn.l,c,h poilloc), t.l charak!erze dl,dąll1yg.nl,n,
- legitl,tll6wanie się y,):sokilni tlcenultti ,\tu(lentów y, :akresie v,l,pełniuniu clbtnriq:kóll, Ądaką,cznyc:h,
- tlr.lśv,iutlczenie w dziulalntlści ot,gctni-aa,lnel na r:ec: dyclukt,l,ki,
- czl,nno:najonlość jęryku polskiego i prl,nufmniej.lednego z kongresoll\ch.lęl,k6t, ew,opel,skich (prefbrov,anv

.ję:yk angiel,ski).

Wymagane dokumenty:
l. Wnirlsek o zctlrttclnieniel'zglo,szenie dcl konkurstt
2. ()V yyraz z infbrmucic1 o cloĄ:chczus()l!,ym przebiegu zcttruclnienitt
3. Klłeslirlnariu,rz o,sobow):
1. Kopie d.vplomólt,: mgr, dr
5. Spis pttl:likuc-ji, tt, tym po uzy,skttltitt strlpniu natłkov,ego dokloru
(l, In/żlrmacie o utlziule v, konferenL,f tlch cll,az o clziałalno,{ci organizacujne.j
7. InJbrmuc,je o dziulalnośc,i Ąclaktycllaj.
8. Kopie innych tlokuntenltilr potu,ierclzttjclcych posiadanie u,vltl(tgunych htulifikucji.
9. (),śll,iudc:enie zgodne z urt. l09 ust. ] ttstull,y z clniu 27 lipca 2005 r. Pralło tt ,szkolniclll,ie v,llz51_1:n7,

](). Oświadc:enie, :e Liltiu,ers,vlel Slqski będzie prldstav,ol1,1,1ll llticj,\L,(,llt pruL,),v 1,ozumienitt tt.sttttt}, (ctrl. 2

tt,sl. l pkl. 33 ustav,y Prtnrrl o ,y:kolniclylie v:yzszynt),

Il. O,śv,iadczenie kundyclulu upotrttzniujqce yl,r-branq podstctlt,cltt,c1 .jedno.stkę orgunizuc.u,jllt1 uczelni do
zaliczenia go tlo minimum kudrov,eg,rl kierttnht ntł stucliu pient,szegcl i clł,ugiego skrynia luh na

ietlnolitych ,stttdiuc,h nugi,sterskic:h prov,adzon))ch v, Llłtiy,ersylec,ie Sltlskim.
lnfornlacja: obowiazki dydaktyczne realizowane są w ięzyku polskim.

Informacja:
Konkttrs pou,inien byc zakończony nie później ni:y,c,iclgtt 2 niesięc\,od dat\,ogttls:eniu. Ktnkurs ro:str:])go raday.'ydziałtt.

rutlę v,vttzialu. Zatntdnienie łnoze nus,tclpić t ramach um.)\f)) () prucę nu czQs określrlny lub nierlkreślony, Pieru,sze
:a!rudnienie v, Univ:ers},tec,ie Slclskim następuje nu c:a,\ okre,ślony,

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w zamkniętej kopercie, opatrzonej
numerem konkursu., , w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi (pok. nr l l7), nr te|.32(3689-,100),
,l1-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60 do dnia 23.05.2018 r.


