
  Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora 
  Uniwersytetu Warszawskiego 

  ogłaszam 
  

  KONKURS OTWARTY 
  na stanowisko adiunkta 

   w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 
   Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego 

 

 

 

Wymagania : 

• posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geologii, 
• umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu: 

- ochrony i kształtowania środowiska 
- ocen  oddziaływania na środowisko  
- gleboznawstwa 
- środowiskowych problemów eksploatacji surowców energetycznych, 

• staż pracy na wyższej uczelni związany z wykonywaniem obowiązków dydaktycznych, co najmniej 10 letni, 
• doświadczenie naukowe poparte co najmniej 10 publikacjami z zakresu swojej specjalności zawodowej ,  

w szczególności ochrony środowiska naturalnego, 
• posiadanie czynnej znajomości języka polskiego oraz języka angielskiego. 

Kandydaci na w/w stanowisko powinni złożyć następujące dokumenty: 

Podanie o zatrudnienie wraz z dopiskiem :  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika 
i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach  
i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.” 
 

1. Dyplom lub równoważny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego 
2. Opinię samodzielnego pracownika naukowego 
3. Życiorys naukowy 
4. Wykaz publikacji 
5. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie : (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) 
6. Inne dokumenty mające istotne znaczenie dla sprawy (z inicjatywy kandydata). 
7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy. 

(do pobrania ze strony UW). 
8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych; formularz w załączeniu do ogłoszenia (dostępny również pod adresem: 

https://bit.ly/2Nz47zH) 

Dokumenty należy złożyć  w Dziekanacie Wydziału Geologii UW,  

02-089 Warszawa Al. Żwirki i Wigury 93 

Termin zgłoszeń upływa dnia 02.12.2019r. 

 

Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 30.01.2020 r. 
Uwaga ! Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i spełniające wymogi formalne. 
Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 
Dz. U. 2018 r., poz. 1668. 
 
Warszawa, dnia 15.11.2019.r.      

 

    Dziekan Wydziału Geologii UW 

         Prof. dr hab. Ewa Krogulec   

   


