
Komunikat WNoZ.KGMiP.ll/2018
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi

o gł a sz a ko nkurs o tw arty
ną stanowisko adiunHa
w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii
na Wydziale Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Ślqskiego w Katowicach

Do konkursu mogq przystqpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniajqce warunki określone
w art. ]09 ust. I ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. _ Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz'U. z 2017 r.,
poz' 2I83 ze zm,) oraz niżej wymienione wymagania kwatifikacyjne'

Kandydat powinien posiadać:

o stopień naukow dohora nąuk o Ziemi w ząkresie geologii

o udokumentowany aktualny dorobek naukowy z zakresu minerąlogii ze szczególnym uwzględnieniem

publikacji z LisĘ ,,A,' MNiSW oraz aktywny udziął w konferencjach krajowych i międzynarodowych,

p o tw i e rdz o ny nagro dam i/wy r ó ż ni e niąmi ;

o doświadczenie w bqdąniach z zastosowąniem proszkowej dyfraktometrii rentgenowskiej i innych metod

s trukturalnych udokumentow ane publ ikacj ami z tego zakresu ;
. biegła znajomość języka polskiego (umożliwiajqca prowadzenie zajęć dydaktycznych) oraz biegła i

komunikatyw na zn aj omo ś ć j ęzy ką an g i e l s ki e g o,'

o udokumentowąne doświadczenie w zakresie współpracy z podmiotami naukowymi i gospodarczymi;

umiejętność organizacji bądąń nąukowych i udokumentowąne doświadczenie w zakresie pozyskiwania

funduszy na realizację projektów badawczych/realizacji własnego projektu,'

o umiejętność pracy w zespole badawc4lm, potwierdzona opiniq osoby kierujqcej projehem;

o doświadczenie dydakĘczne w zakresie kształcenia na poziomie akademickim; skonkretyzowane plany

dotyczqce awąnsu zawodowego.

Wymagane dokumenty:

1, Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
2, CV wraz z informacjq o dotychczasowym przebiegu zątrudnienia,

3. Kwestionąriusz osobowy,
4. Kopie dyplomów: magistra, doktora,
5. Spis publikacji, w Ęm po uzyskaniu stopnia naukowego doktorą,
6' Informacje o udziąle w konferencjach oraz o działąlności organizacyjnej'
7. Wykaz osiqgnięć dydakĘcznych oraz osiqgnięć w zakresie ksztąłcenią kadry naukowej,
8. oświadczenie, zgodne z art. I09 ust. ] ustawy z dnią 27 lipca 2005 r.- Prąwo o szkolnictwie

Wższym,
9. oświadczenie, że (}niwersym Śtqski będzie podstawowm miejscem pracy w rozumieniu ustaw

(art, 2 ust. 1 pkt. 33 ustąw _ Prawo o szkolnictwie wyższym)
]0, oświadczenie kandydata upoważniajqce wybranq podstawowq jednostkę organizacyjnq uczelni do

zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studią pierwszego i drugiego stopnia lub na
studiach magisterskich prowadzonych w (Iniwersytecie Ślqskim

] ] ' kląuzula informacyjna RoDo dla kandydatów do pracy:
htto://bir.r,t.rdu.nl/titrt/bip.ut.rdr,.ol/fi1"t/nrr**r/rol20I g7 I04.pdf

Informacja:

Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciqgu 2 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga
rada wydziału. Kandydata vvyłonionego w postępowaniu konkursowm zątrudnli Rektor, na wniosek dziekaia
wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastqpić w ramach umow O prcrcę nct cząs
określony lub nieokreślony. Pierwsze zatrudnienie w (Jniwersytecte Ślqsitm następuje na czas" olcriślony.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w zarnkniętej kopercie,
opatrzonej numerem konkursu: WNoZ.KGMiP.11/2018, w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi
(pok. nr 117;nr tel. (32) 3689-400) 4l-200 Sosnowiec, ul. Będzińska ó0, do dnia 31.08.2018

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
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