
komunikat WNoZ.KGS.05/2018
Dziekan W.vdziału Nauk o Z|emi.
ogłasza konkurs otwafty
tra stanolvisko starszego wykładowcy
w Katedrze Geologii Stosowanej
na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach

Do konkttrstt mogq pr4|,\tqpic rlstlby rl nienagunltej postttv,ie et.vc:nej, ,spełniajqce v,arulki okre,{lone v art. ]()9 u,st.
ltt:;tawyzdnia27 lipcu2()05r. Prau,otl szkcllniclłt,iev,yzszyłtt(Dz.Li.:2017,poz.2l833ezltl.)orazv,yntieltionc
n i z e.j v,y nru gan iu loł tt l iJi kuc:yj n e.

Kandydat powinien posiadać:
- c0 najntniej,stopieit doktol,a nuuk o ziemi v,dy,scv-plinie geńizv-ku lttb geologitt orttz tlodatkov,o

wyk5216llg en i e ge ode zlj n e,

- umie.jętno,ść obslugi .tplt"ulury geo/i:ycznej oruz geodc:.tjlte.j,
- udokunlentowanv aktutllny clrlrclbek naukov,l,: (pttblikacje, udzial u, konlbrencjach krajov,y-ch i

mięclzynarcldov,ych, szkołuch, ,sentinuriach iĘ1.1 u, :tłkresie geo_fizyki, geologii i geodezji, zapev,łtitjqcl; ,slalQ
uktttalizac,ję przekuzylrtttte j v,iedz.1, i w:bogacatlie tre,{c,i programov,ych,

- doświadc:enie v, zakre,sie prov,udzenitt kunterulnl,clt i lerenov,ych zajęc dytlukt,vcznl,ch : zakresu geofizvki,
geol ogii clruz geoclez.j i,

- spr(llĄ|()1Ą,anie roli protnotoru lub reccnzellla prac, clNplomou,ych,
- posiadunie publikacji, rlpruc,olruń i inn.ych połnocy o chara.kterze dvclaklllc:nym,
- legitynlou,unie ,się łtysrlkinti rlcenami ,sludenltill, v,zulł"csie wypełniania obrnric1zkóv,c{yduktyczny-c:h,
- czyllna zna.jonrńć .jęz,łka pol,skit,g, l i 1ll,-l,tlttjtttlticj jednegcl z kongresrm,ych .ię:ykrhl, ettrope.jskich

(pref e rtnv alty.j ęąk un gi e l ski 1,

Wymagane dokumenty,:
1, Wnio,yek o zulruclniellie/zgloszenie do krlnktłrstt
2. C'V v,rttz z in/brntttcjq o dol.,vchcztl,\ou,ym przebiegu zatntclnieniu
3. Kłt,e,stionariusz tlsrlbrny):
1. Ktlpie tly-plontóv,: mgr, dr
5. Spis publikttcji,ll.,t.y-m po Llz|,-skuniu ,slopnia naukowego cklkttlrct
6. In/brmac.je o utlziale v, krln/brenc,iuch clraz o tJziulalności ot,gttttizucyjltei
7. InJbrmuc,je o tlziułalncl,ści dl;daktvc-ltcj,
B. Kopie innych dokumentóll,pohrierclztljqc,,vc,h posiadanie v))ltl(tguny-ch bruliJikucji,
9. ()śu,iaclczenie zgcldne z ttrl. ]09.ust. ] uslaw,y z dniu 27 lĘca 2005 r. Prca,yo o szkolniclll,ie v,vzs:ym,
](). Ośv,iadczertie, że I.,tltiv,cr,sytet Slcl,ski bęclzie podsttlwo\,|l)tll ntie.j.sc,em prucy v} rozlllltieniu tt,slall,y (al,t. 2 ust, ]

pkt. 3 3 lt:;tclr|y Praly rl oszko l n i c tlll ię 11111737 r- n1 ),
] ], (),hłiaclczenie kunch,cluIu uptlv,tt:ltiujqce w.yhrant1 pcltlsluv,cntq .jednostkę, ()l,gLlllizLtL,l.,jtlq ttc,zelni tlo

zuliczenia go do minimttm kudrtntego kiertmktt na stuclia pierv,,szego i clrttgiego stopnia lttb ncl .jeńtolitych
,s t u d i u c, h m a gi,s l ers ki c h pr cn, u d: cllry: ę 7 rr Ull iy, er sy l e c i e S l qs k i m.

lnformacja:
Konkm,s pt,lu,inien bl,c zukońc:On.v nic późnia.j niz v, ciqgu 2 miesięcv od daty ogloszenict. Krlnkttr,s rozstr:yga racltl
v,yclzialu. Kancl,vdutu u,vłoni.clnego ,l, p().\tęp()llanitt konkur,s011,yl1l :a|rttdnia Reklor, na wniosek cl:iekana vyj2iu|r,,
zatlpiniowanv przez rudę v,yd:iultl. Zcłtl,ut]nienie nrclze naslclpić v, rułnuch Ltmowy o pr(lcę llu czu,s określon.y luh
nieclkreślony. Pierw,sze zutrttdnienie v, L'niv,ers,vrecie Slt7skitn nastęl:uje nu czl:i okre,{lrlnv.

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 117),
nr tel. 32(3689-400), ,t1-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60 do dnia 23.05.2018 r.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi

ffi'"r,

Sosnowiec, dnia 08.05.2OI8 r.

Prof. dr hab. Leszek Marynowski



FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCY
INSTYTL]CJA: {JniwersyU Ślqski w Kutowicach, Wydzial ]latłk o Zienti v,Stlslltlll,ctt, Kateclra
Geol ogii St clsrlv,unej v Sosn oll,(:lt
M I A STO:,§tl,rl/rltt,/t,t,
STANOWI S K() : s tu rs zy wy kłatkmc u
DZIEDZINA: nattki o Ziemi
DYSCYPLINA NAUKO'N A: geofizl,ku lub !]eologia
DATA OGŁOSZENlA: 08.05.2018 r.
TERMIN SKLADANIA OFERT: 23.05.2018 r.
LINK DO STRONY: !Ly:_\),.r|,\,4ł4ł|
SŁOWO KI-t]CZF]: geofizyka stosowalla. geodezja, geofizyka środorviskowa, geofizyka
poszukiwalvcza.
OPIS (ternatyka. oczekir,vania. urvagi): Działalność naukowa i dydaktvczna lv zakresie geoclez_ji.
geofizyki stosolvanej i poszukirvawczej. geofizyka środor,viskowa; oczekilvania kreacja zajęć
dydaktycznyc h o podrvyzszon ej ef-ekt1,1vn o śc i kształcen i a.
warunki, jakie powinien spełniać kandydat. kandytlat powinien posiatlać:

- cO na.fmniej stopień tltlktol'a nctuk o Ziemi yr tlysqplln', geoJi:yku lub geologict ora: dotlatktn,o
v1: k5, 7 u 1 

" 
o n' n ge o cle:l, f n e,

- unlief ętnośt: obstugi (1purutltt..I, gee.l/i:1,,c:nel ora: geotlel.jnej,
, udokttmen!()1l'Qt1)' aktualny tlortlhek nutlkoy.,l,(publikacje, udział y, konferenc,jacll krajolll,ch i

ntiędz.vnarrldov'v-ch, szkoluc,h,.seminariach itp.)lt,:ukre5ie geo/i:l,ki, geologii igeotle:li,:apell.,nictjtlcl,
stctłq ctktualizuc'f ę pr:eka,l'lt,unef v,iettzy ill;:bogucanie treści prog1,onroy:,1,ch,

- clośy,iadc.enie v, :akresie prol,utlzenia kumeralnyt:h i !erenov},ch za.lęć dl,daktl.czn.l,cJ.t : :ukrestt
geo/iłki, ger.llogii rlru: getlde-f i,

- spra\|ollunie roli prtlm()t()l.tl lttb recenzentą pruc dyplclmou.\ch,
- prlsitldunie pttblikttc:li, tlpl,ctcłlrttń i innl,c:h pomocy o charukter:e dv-daktyc.l1))tll,
- legiĄ'ttlrly'unie się \l'1:,solr'rr' rlcenumi stutlentrjvl yt, zukresie yl,pę|niania obolriq:kcjv, clvcluktl.c:nvch,
- Cz.1:111ro znctjomoŚĆ .lę:yka pol,skiegcl i pr:.l'najmnie.l jednego z kr,lngresoll,yc,h jęl:kólr ettropejskich

(pref erowu ny.i ęzy k un gi el,s k i 1.

Wymagane dokumenty:
l. 1-, Wnio,sek o zttlt uclniettiei':głtl.szenie do konkursu
2. ('V v'ruz z in/ill,ntucjt1 o dot1:.hc2Lts()w):nl przebiegu ztttrudnienia
3. Ku,e,ytitlnuritrsz osoboy,))
1. Kr4lie dyplrlmóu,: ntgr, clr
j, Spis puhlikucji,lt, lym po uz,vskuniu slopnit naukoltegcl drńtora
ó;. Iłt/brmac.je o udziule v, koltfbrencf (lch oraz o dziułalno,ści orgunizacl;jnej
7. Infbrm tt Q e cl tlz iuł ul n ości dytlukt1,-c::l t c1,

B. Kopie inn};ch dokumentól1,1ltllv,iel,dzttjqcvch posiatlanie v)ymuganych hl,ali/ikttji,
9. ()Ślt'ittdczenie zgoclne z tlrt. ]09 Lt,sl. l ,ltslal|y: clnict 27 lipca 2005 r. Prtnt,tl tl szkollticll.t,ie

}1)v3SZvln,

l0. O{Y'iadcZenie, ze LJltiu,ers.},tet Slclski bęclzie podstull,()ll,1,tlt niej.sccttt pl,Ltcy v, rtlzttmiełtitt
Lr:ilulry (ctrt. 2 usl. l pkt. 33 uslctlyv- Prtayo o szkolnic^l,ie v,yzs4:m),

] ]. (),hyiadczenie kunłh;clu|a uprnt,użniajqc,e wybyury prldslau,owt7 jedno,stkę organizuclljnq
uczelni drl zaliczeniu gtl tlo lllillilnlrtn kadrov,ego kierunku tttt studia pierv,,szego i tlrugiegcl
,stopnia lttb nu.jednolill,ch ,s,tud'ach mugisler,skich prr.n,ctclzory:ch y: f/71i1,1lę7.tyltecie Slqskim.

Informac.ia: olrowiazki dydakt_vczne realizowane sa w iezyku polskim.

Informacja:

Konktrs pclv'inien byc:ukońc:tlnl nie późniel ni: v,ciqgtl 2 nliesięc1,od daty ogłtls:enia. Krlnkurs ro:strzvg(1

Yt'_Y'd.iatlL zatlpillitltl'uny pr:e: radę y],tlziułu. Zatrutlllienie moze nustqpić v, rumąch unlo|1;l: 0 pracę na czus
okreŚlony lub nieokreślony. Pient,s:e:atntdnienie v,LJniwersl;tecie,Slqskitlt następttje nu c:as określon1,.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w tlokumentów rv zamkniętej kopercie,
opatrzonej nunerem konkursu: , w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi
(pok. nr 1l7), nr tel. 32(3689-400), ;l1-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60 do dnia 23.05.2018 r.

DZIEK/Ł§
Wy9zi.,a&{t*auk o (ięmi-

--Ę, , r.
l prct, dr hab.l,ałlk Marynouski


