
 

 

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

MIASTO: Łomża 

STANOWISKO:  profesor zwyczajny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki rolnicze, technologia żywności i żywienia  

DATA OGŁOSZENIA: 17.06.2015 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.06.2015 r. 

LINK DO STRONY: http://www.pwsip.edu.pl/pracownicy/index.php/oferty-pracy 

SŁOWA KLUCZOWE:   technologia żywności, towaroznawstwo, dietetyka, ocena żywności, żywność funkcjonalna i 

suplementy diety 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

 

 

na stanowisko: profesora zwyczajnego 

w: Instytucie Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży 

nr ref.  ROs.1102.5.15 

termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2015 r. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27  lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U.nr 
164 z 2005 r, z późn. zm), 

2. posiadają znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,  
3. posiadają  tytuł naukowy profesora zwyczajnego w zakresie nauk rolniczych 
4. posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie technologii żywności, towaroznawstwa, dietetyki, oceny 

jakości i bezpieczeństwa żywności, nowoczesnych technik analitycznych,  
5. mają doświadczenie w pracy naukowej w projektach badawczych,  
6. posługują się językiem angielskim w mowie i piśmie, 
7. posiadają uznany dorobek naukowy, opublikowany między innymi w czasopismach z listy filadelfijskiej, 

 

II. Wymagane dokumenty: 

 

1. podanie, 
2. życiorys zawodowy, 
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania na stronie internetowej 

Uczelni  w zakładce pracownicy), 
4. dokumenty poświadczające spełnianie przez kandydata wymogów, określonych w pkt I.  
5. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż w przypadku podjęcia zatrudnienia Państwowa Wyższa Szkoła 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania na 
stronie  internetowej  w zakładce pracownicy ), 

6. oświadczenie kandydata stwierdzające iż, w przypadku podjęcia zatrudnienia, wyraża zgodę na wliczenie go 
do minimum kadrowego na kierunku studiów I°:  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (formularz do 
pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce pracownicy), 

7. podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
III. Informacje dodatkowe: 

1. na podstawie złożonych ofert zostanie stworzona lista rankingowa, wskazująca 3 najlepszych kandydatów. 

Jeżeli kandydat, który uzyskał najwyższą lokatę w liście rankingowej nie podpisze umowy o pracę Rektor 

może podjąć decyzję o zawarciu umowy z kolejnym kandydatem z listy rankingowej opracowanej przez 

Komisję Konkursową, 

2. informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.pwsip.edu.pl 

w zakładce pracownicy, 

3. PWSIiP w Łomży zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Rektor może 

unieważnić konkurs bez podania przyczyny w każdym czasie. 

 

IV. Oferty należy składać : 

w terminie do: 29.06.2015 r. 

w miejscu: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 18-400 Łomża, ul. Akademicka 

14, Biuro Rektora - Sekcja Spraw Osobowych (pok. 128 lub 129), 

w formie: papierowej, w zamkniętej kopercie z podaniem nr referencyjnego ROs.1102.5.15. oraz z dopiskiem  

konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP 

w Łomży. 

 


