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REKToR
uNtwERsyTETu śl4srceco W KATowlcAGH

ogłasza KONKURS otwańy
na stanowisko

profeso ra n adzwyczaj n eg o
W

Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi

Do konkursu mogq przystqpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniajqce warunki olcreślone w
art. l09 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prąwo o szkolnictwiewyższym (t, j, Dz.U, z 20t7 r,, poz, 218j
ze zm,) oraz niżej wymienione wymagania kłalifikacyjne.

Kandy dat p owinien posiad ać :
c posiadać stopień naukowy dohorą habilitowanego nąuk o Ziemi,
o PosiadaĆ znaczqce osiqgnięcia w prący naukowej, przede wszystkim w zakresie mineralogii, petrografii i

zmiąn Środowiskowych, co naleĘ udokumentowąć publikacjami w czołowych czasopismach
międzynarodowych,

o posiadać znaczqce osiqgnięciaw dziąłalności dydaktycznej i organizacyjnej,
l posiadać osiqgnięcia w zalcresie lrształcenią kadry naukowej,
. ąkWnie uczestniczyć w konferencjach lcrajowych i międzynarodowych,
o posiadać dobrq znajomość języka kongresowego.

Wymagane dokumenĄl:
]. Wniosek o zatrudnienie / zgloszenie do konkursu,
2. CT wrąz z informacjq o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3. Kwestionariusz osobowy,
4. Kopie dyplomów: mgr, dr, dr hąb.
5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego dr hąb.
6. Informacje o udziale w konferencjach oraz o dziąłąlności organizacyjnej,
7. Informacje o dziąłąlności dydakĘcznej oraz o osiqgnięciachw zalcresie kształcenia kadry naukowej
8. Kopie innych dokumentów potwierdzajqcych posiadaniewymaganych kwalifikacji,
9. OŚwiądczenie, zgodne z art. l09 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,
]0. Oświadczenie,Źe Uniwersytet Ślqski będzie podstawowm miejscem pracyw rozumieniu ustaluy

(art. 2 ust. ] pkt. 33 ustaw - Prawo o szkolnictwie wyższym),
] ] . OŚwiadczenie kandydata upoważniajqce wybranq podstawowq jednostkę organizacyjnq uczelni do

zaliczania go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub ną studiach
magisterskich prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi.

]2. klauzulą informacyjna RODO dla kanĘdatów do pracy:
hUo://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/./łles/ornvo/zal20] 87 ] 04.ndf

Informacja:
Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciqgu 6 miesięcy od daĘ ogłoszenia. Konkurs rozstrzygą
rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowm zątrudnia Rektor, na wniosek dziekańa
wYdziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastqpić w ramach umow o prącę na cząs
nieolcreślorly lub olcreślony. Pierwsze zątrudnienie w tJŚ następuje na czas olcreślony, Stanowisko prąfesora
nadzwvczajnego (bez łtułu nąukowegol można zajmować przez olcres nie dłuższv niż 8 ląt.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie dw dokumentów w Dziekanacie Wydziału
Nauk o Ziemi (pok. nr l|7; nr tel. (32) 3689-400) 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, do dnia 3.4...9..8. r.)PASt .
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FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCY
INSTYTUCJ A: [Iniwersytet Ślqski w Katob,icach, Wyclział Nauk o Ziemi w Sosnowclł, Katedra Geologii
Podstawowei w Sosnowcu
MIASTO: Sosnowiec
STANOWISKO: profeso r nad6wy caajny
DZIEDZINA: nuuki o Ziemi
DYSCYPLINA NAUKOW A,. geologia
DATA O GŁO SZEN I A : .,. /.O. 

". 
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TERMIN SKŁADANIA oFERT: . }4.,.Qs....i+?.t.9.. :..

LINK DO STRONY: lyytlt,. us. ectu.pl
SŁOWO KLU CZE: min er alo gia, g eo c h emi a
OPIS (tema§ka, oczekiwania, uwagi): Analiza zmiąn zachodzqcych w mąterii mineralnej w pokładach węgla
orąz ną zwałowiskąch odpadów po elcploatacji węgla kamiennego podlegajqcych samozapłonom oraz
opracowanie minerałów wtórnych, głównie fosforanów i arsenianów, stró utlenienia nłiqzków
polimetalicznych w złożu Miedzianka w Sudetąch; oczekiwania - szczegółowy mechanizm zmian zachodzqcych w
materii mineralnej na skutek pożarów.
Warunki, jakie powinien spełniać kandydat. Kandydat winien:
o posiadać stopień naukowy dohorą habilitowanego nauk o Ziemi,
o posiadaĆ znączqce osiqgnięcia w prąry naukowej, przede wszystkim w ząkresie mineralogii, petrografii i

zmian Środowiskowych, co nale) udokumentować publikacjami w czołowych czasopismach
międzynarodowych,

o posiadać znączqce osiqgnięcia w dzialalności Ądaktycznej i organizacyjnej,
. posiadać osiqgnięcia w zakresie kształcenia kańy naukowej,
. akryĄunie uczestniczyć w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
o posiadać dobrq znajomoścjęzyka kongresowego.

Informacja: obowigzki dvdaktvczne realizol)ane sq w ięzvku poIskim.
Wymagane dokumenty:
l. Illniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
2. CV wraz z informacjq o doĘchczasowym przebiegu zątrudnienią,
3. Kwestionariusz osobowy,
4. Kopie dyplomów: mg1 dr, dr hab.
5. Spis publikacji, w tym po uzyskanitł stopnia nattkowego dr hab.
6. Informacje o udziąle w konferencjach oraz o dziąłalności organizacyjnej,
7. Informacje o działalności dydakqlcznej oraz o osiqgnięciachw zakresie lcsztąłcenią kadry naukowej
8. Kopie innych dokumentów potwierdzajqcych posiadanieWmaganych kwalifikacji,
9. OŚwiadczenie, zgodne z ąrt. ] 09 ust. ] - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prcnryo o szkolnictwie wyższym,
l0. Oświadczenie, że [Jniwersytet Ślqski bęclzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu usluwy

(art. 2 ust. l pkt. 33 ustaw - Prcrwo o szkolnictwie wyższym),
]1. Oświądczenie kandydata upoważniajqce wybranq podstawowq jednostkę organizacyjnq uczelni do
ząlicząnią go do minimum kadrowego kierunku ną studia piel"wszego i drugiego stopnia lub ną studiach
magisterskich prowadzonych w (Jniwersytecie Ślqskim na l|/ydziale Nąuk o Zleńi. 
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]2. kląuzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy:
hltpl}ia-tu_eLLul/;tlslbip,la-ąltlłMlesltrltąlłoiza]20I871()1.plt'

Informacja:
Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciqgu 6 miesięcy od daĘ ogłoszenia. Konkurs rozstrłga
rada wydziału. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowm zatrtłdnia Rektor, ną wniosek dziekana
wydziałtł, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastqpić w rąmąch umow o pracę na cząs
nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w US następuje na czas określony. Stanowisko pro_fesora
nądzwvcząjnego ( bez Ąltułu naukowego) można za_imować przez okres nie dłuższy niż osiem lat.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Dziekanacie Wydziału
Nauk o Ziemi (pok. nr 117; nr tel. (32) 3689-400) 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60 do dnia .3.1...Ęl§.,)Q,.!.8 -'


