
 

 

 

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ  

I NAUK O ZWIERZĘTACH 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
ogłasza konkurs na stanowisko a d i u n k t a   

w Katedrze Rozrodu Zwierząt 

 
I. Wymagania stawiane Kandydatom: 

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk weterynaryjnych. 

2. Wykazanie się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  

w zakresie nauk weterynaryjnych, w szczególności rozrodu zwierząt i andrologii. 

3. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej 

na stanowisku nauczyciela akademickiego. 

4. Dobra znajomość języka angielskiego. 

II. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. 

2. Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią. 

3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk 

weterynaryjnych. 

4. Autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, 

dydaktycznej i organizacyjnej. 

5. Wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych. 

6. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie. 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego jednolitych 

studiów magisterskich kierunku weterynaria na UP w Poznaniu 

8. CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy składać  

w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28. 

Warunkiem zakwalifikowania Kandydatów jest osobiste zaprezentowanie się przed 

komisją konkursową. O terminie i miejscu spotkania wytypowani do rozmowy 

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

III. Zatrudnienie nastąpi z chwilą podjęcia decyzji przez Rektora. 

IV. Termin składania dokumentów upływa 19 lipca 2019r. 

V.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019r. 

VI. O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym 

pismem, skierowanym na adres wskazany przez Kandydata.         
                         

                                                                                          

 

 

               DZIEKAN 

 

 
             Prof. dr hab. Piotr Ślósarz 



FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

Instytucja:   Uniwersytet  Przyrodniczy 

Miasto:    Poznań 

Stanowisko:    adiunkt  

Dyscyplina naukowa:  weterynaria 

Data ogłoszenia:  02.07.2019 

Termin składania ofert: 19.07.2019 

Link do strony:  www.up.poznan.pl 

Słowa kluczowe: lekarz weterynarii, rozród zwierząt, andrologia 

       

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):                      

 Stopień doktora nauk weterynaryjnych; wartościowe osiągnięcia naukowe - 

udokumentowane publikacjami w uznanych czasopismach naukowych (posiadających 

oficjalny IF); doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia w przedmiocie 

rozród zwierząt, andrologia, dobra znajomość języka angielskiego;  

 

 

 

 

 

 

 



 

II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

Institution:  Poznan University of Life Sciences 

City:   Poznań 

Position:  adjunct  

Discipline:   veterinary medicine 

Posted:  02.07.2019 

Expires:    19.07.2019 

 

Website:  www.up.poznan.pl 

Key words: doctor of veterinary medicine, animal reproduction, andrology.  

   

Description (field, expectations, comments):   

 Diploma of doctor of veterinary medicine; degree of Philosophy Doctor in the field of 

veterinary sciences; significant scientific achievements proven by publications in well-

recognised scientific journals (with Impact Factor); experience in students and post-

graduates teaching in the field of field of animal reproduction, andrology, good 

knowledge of English language.  

 

 

 


