
I(omunikat WNoZ.KGP.09/2018

Dziekan Wydziału Nauko Ziemi
oglasza konhłs otwuty
ną stanowisko adiunffia
w Katedąe Geologii Podstawowej
nuWydziale Nauk o Zięml
t}niwersytetu Śtqskiego w Katowicach

Do konhłrsu mogq przystqpić osoby o nżenagannej postanłie etycmej, spełniajqce warlmki olrreślone
w art. I09 ust. I ustawy z &lia 27 lipca 2005 r. - Prąwo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. z 2017 r.,

poz. 218j ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifiIracyjne.

Kandydat powinien posiadnć:

I. stopiń naukowy dohora Nań o Ziemi w zabesie geologii;
2. maczqce i rwórcze osiqgnięcia w pracy naukowej w,zabesie geologii, ztłłąszcza sedymentologii i

petrografii; osiqgnięcia te winlry być udofumentowane publikacjami w czołowych czasopismach
bĘowych i międzylarodołvycĄ przynajmniej cztery publikacje o wąrtości min. 15 pmhów
MNiSW

3. doświadczenie w opisywaniu rdzeni wiertniczych;
4. umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowafiymi w geologii;
5. biegla znajomość j ęzylra lrnngresowego (np. angielskiego) ;
6. umiejętność prowadzenia zajęć dydaHyczttych, szkoleń w zabesie geologii, róu,nież w języku

angielskim;
7. kancepcja tematu badawczego, a w przygotowaniu wniosek projektu badawczego;
8. umiejętność pracy w zespole, również międzynarodowym.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrufutienie / zgłoszenie do konhtrsą
2. CYwraz z o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3- Kwestionariusz osobowy,
4. Kapie Ęplomów: magistra, doktora,
5. Spis publikacji, w tym po uzyskmliu stopnianaukowego dofuora,
6. Informacje o tńzią]e w konferencjach orca o dziąłąlności orgarlizacyjnej,
7. Wykaz osiqgnięć dydaktycmych orcu osiqgnięć w zabesie kształcenia kadry naukowej,
8. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie

wyższym,
9. Oświadczenie, że Uniwersytet Slqski będzie podstawowym miejscem prący w rozumieniu

ustawy (art. 2 ust- 1 pH. j3 ustalvy - Prawo o szkolnictwie wyższym),
ta. Oświadczenie kandydata upoważniqjqce wybrmq podstawowq jednostkę organizacyjnq

uczelni do zaliczania go do minimum,kądrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego
stopnia lub na snńiach magisterskich pręwadzonychw Uniwersyecie Slqskim.

t 1. klattzula informaqljna RODO dla kandydatóĄ do pracy:
http : // bip. us. e du.pl/s ites/bip. us. edu.pl/fi l es/pr dw o/z ąl 2 0 l 8 7 1 0 4.p df

Infomacja:
Kołlałs powinien być zakończony nie później niż w ciqgu 2 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs roz§trzyga
rada wydziału Kąndydaa uryłonionego w postępowaniu kankursowym zątrudnia ReWor, ną wniosęk dziekąna
wydziału, zaopiniowałty przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastęić w ramach unowy o pracę na czcls

olreślony lub nieokreślń, Pierwsze zatrudnieniew tJniwersytecie Ślqsnm następuje na czcrs ofueślony.
Kandydaci przyĘpujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w zamkniętei kopercie,
opatrzonej numerem konkurśu: WNaZ.KGP.09/20I8, w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi
(pok nr tt7; nr tet, (32) 3689-400) 41-200 §osnowiec, ul. Będzińska ó0o do dnia 31.08.2018 r.

Dziekan Wydziału Nauk oZiemi

G:= ń,
Prof. dr hab. Leszek Marynowski

Sosnowiec, dnia l0.08.20l8 r,



FORMI]LARZ DLA OGŁO§ZF;NIODAWCY WltioZ.KGP.Wl}0t&
INSTYTUCJA: (Iniwersyta Śtqsn w Kdowicach, Wydział Nąuk o Ziemi, Katedra Geologii
Podstawowej
MIASTO: Sosnowiec
STANOWISKO: adiunW
DZIEDZINA: naaki o Ziełni
DYSCYPLINA NAUKOWA : ge ologia
DATA OGŁOSZENIA: 10.08.2018 r.
TERMIN §KŁADANIA OFERT: 31.08.2018 r.
LINK DO §TRONY: lvłl,w.us.edu.pl
SŁOWO KLUCZE: geologia, sedymentologia petrogłafia, rdzenie więrtnicze;
OPIS (tematyką oczekiwanią uwagi): doHądna anąliza rdzeni wiertniczych; prowadzenie zajęć
ĄldaWycznych i szknleńw języfupolskim i cłtgielsHm

Warunkin jakie powinien spełniać kandydat. Kandydat winien posiadaó:

1. stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi w zakresie geologii;
2. maczqce i twórcze osĄgnięcia w prący naukowej ń zabesie geologii, nłłaszcza sedymentologii i

petrografii; osiqgnięcia te winny być udokumentowmte publikacjami w czołowych czasopismach
krajowych i międrynarodowych, przynajmniej cztery publikacje o wartości min. 15 pmHów
MNiSW

3. doświadczenie w opisywaniu rdzeni wiertniczych;
4. wniejętność posługiwmia się prograłnami kłmpńerołvymi stosowanymiw geologii;
5. biegła znajomość języka kongresowego (np. angielskiego);
6. wniejętność prowadzenia zajęć dydaWycznych, szkoleń w zabesie geologii, również w języku

angielskim;
7. koncepcja tematu badawczego, a w przygotowetiu wniosek projehu badawczego;
8. umiejęlność pracyw zespole, również międzynrodowym.

Infonnacja: obowiazki dvdąktyczne realizowane sa w !ęnk§ nolskim,

Wymagane dokumenĘ:

I. Wniosek o zatrudłlienie / zgłoszmie do konhlrsu,
2. CVwraz z informacjq o dotychczasowym przebiegu zątrudnienia,
3. Kwęstionariusz osobowy,
4. Kopie dyplomów: magistra, dolaora
.r. Spis publikacji, w tym po uzyskąniu stopnia naukawego doldora,
6, Informacje o udziale w kanferencjach oraz o działąIności organizaqjnej,
7. Wykaz osiqgnięć dydaHyczłtych oraz o osiqgnięć w zalaesie ksztąłcenia kadry naulrawej
8. Oświadczenie, zgodne z art, 109 ust. I ustawy z dnia 27 lĘca 2005 r.- Prawo o szbolnictwie wższym,9. Oświadczenie, że [Iniwersyta §qsa UędzU podstawowyn miejscem praqł w rozumieniu ustawy (art. 2

ust. 1 ph. 33 ustawy - Prawo o szkolnictwiewyZszym),
10. Oświadczenie knndydata upoważniajqce wybranq podstawowq jednostĘ organizacyjnq uczelni do

zaliczania go do minimum kierunht na studia pierwszega i drugiego stapnia lub ną studiach
magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Slqskim.

12. klauzula informacyjna RODO dla kandydatów dopracy:
hUp : //bip,lus. edu. plls ites/bip, us. edu.pWl es/pr ał o/z al 2 0 1 87 I 04.p df

Informacja:

Konkurs powinien być zakancnny nie pomiej niż w ciqgu 2 miesięcy od daty ogłoszenia. Konhłs rozstrryga
rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu knnhtsołłym zatrudnia Rekor, na wniosek Dziekana
ltłydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastqpić w ramach umowy o pracę na czcts
okreśtony lub nieobeśIony. Pier,vvsze zatrudnieniew Uniwersytecie Ślalctn następuje ną ęc,s atłeślołly.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni §ą o złożenie wlw dokumentów w zamkniętej
kotrrercie, opatrzonej numerem konkursu: WNoZ.KGP.09/20I8, w Dziekanacie Wydzinłu Nauk
o Ziemi (pok nr tl7; nr tel. (32) 3ó89-400) 41-żM §osnowiec, ul. Będzińska 60

#ląF"#,ż"§
,h '*ń: a ua,vno*sx,

do dnia 31.08.2018 r.


