
Komunikat WNoZ.KGMiP.l0/2018
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
ogłasza konkurs otwarty
na stąnowisko adiunkta
w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrogrffi
na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Slqskiego w Katowicach

Do konkursu mogq przystqpić osoby o nienagannej postawie eĘcznej, spełniajqce warunki określone
w art, ]09 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r, _ Prąwo o szkolnictwie wyższym (t, j. D,.U, z 20]7 r.,
poz' 2183 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalffikncyjne.

Kandydat powinien posiadać:

o stopieńnaukowy doktoranauko Ziemiw zakresie geologii

o udokumentowany aktualny dorobek naukowy z zakresu petrologii/mineralogii ze szczególnym

uwzględnieniem publikacji z LisĘ ,'A,, MNiSW oraz aktywny udział w konferencjach krajolvych i

międzynarodowy ch, potwierdz ony nagrodami/wyróżnieniami,.

o ząinteresowąnie badaniami z ząkresu petrologii/mineralogii stosowanej z udokumentowanymi

publikacjami z tego zakresu;

. biegłą znajomośćjęzyka polskiego (umożliwiajqca prowadzenie zajęć dydaktycznych) oraz biegła i

komunikaoryuna znaj omoś ć j ęzyka angielskiego ;

o umiejętności z zakresu modelowąnią mątemątycznego procesów naturalnych i antropogenicznych;

. udokumentowąne doświadczenie w zakresie wspótpracy z podmiotami naukowymi i gospodarczymi;

o umiejętność organizacji badań naukowych i udokumentowane doświądczenie w zakresie pozyskiwania

funduszy na realizacj ę proj ektów b adawczych/re alizacj i wł asnego proj ektu ;

o umiejętność pracy w zespole badawczym, potwierdzona opiniq osoby kierujqcej projektem;

o doświądczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia na poziomie ąkądemickim,.

o skonlcretyzowane plany doĘczqce awansu zawodowego,

Wymagane dokumenĘ:

]. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
2. CVwraz z informacjq o doĘchczasowym przebiegu zatrudnienią,
3. Kwestionariuszosobow,
4. Kopie dyplomów: magistra, doktora,
5. Spis publikacji, w Ęm po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
6, Informacje o udziale w konferencjach oraz o działalności organizacyjnej,
7. Wykaz osiqgnięć dydaktycznych orąz osiqgilęć w zakresie lcształcenia kadry naukowej,
8. oświadczenie, zgodne z ąrt, ]09, ust, I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.. Prawo o szkolnictwie wyższym,
9. oświadczenie, że Uniwersytet Slqski będzie podstawowm miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art, 2

ust. I pkt. 33 ustawy - Prcłwo o szkolnictwie wyższym),
]0. oświadczenie kandydata upoważniajqce wybranq podstawowq jednostkę organizacyjnq uczelni do

za]iczania go do minimum kadrowego kierunku,ną studia pierwszego i drugiego stopnia lub na studiach
magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Sl qskim.

] ]. klauzulą informacyjna RoDo dla kandydatów do pracy:
http..//bip.us.edu.pl/sites/bip.us'edu.pl/files/prąwo/ząl20 ] 87 ] 04.pdf

lnformacja:

Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciqgu 2 miesięcy od daty ogłoszenia, Konkurs rozstrzygą
rada wydziatu. Kandydata wytonionego w postępowąniu konkursowym zatrudnia Rektor, na wniosek dziekąną
wydziału, zaopiniowany przez radę wydziatu. Zątrudnienie może nastqpić w ramąch umow o prcłcę na czas
otcreślony lub nieokreślony. Pierwsze zątrudnienie w (Jniwersytecie Ślqskim następuje na czas określony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w zamkniętej kopercie,
opatrzonej numerem konkursu: WNoZ.KGMiP.I0/2018' wDziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi
(pok. nr 117; nr tel. (32) 3ó89-400) 4|-200 Sosnowieco ul. Będzińska ó0, do dnia 31.08.2018

Dziekan Wydziału Nauk o Ziernl
-

\ t
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