
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauki o Żywności, 

Katera Technologii i Chemii Mięsa 

MIASTO: Olsztyn 

STANOWISKO: asystent (stanowisko badawcze) 

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia 

DATA OGŁOSZENIA: 14.11.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.12.2019 

WYNAGRODZENIE:  3205 PLN 

SŁOWA KLUCZOWE: 

- badania naukowe w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, produkty 

mięsne, ryby) 

- analizy fizykochemiczne i chemiczne, chromatografia  

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta badawczego w Technologii i Chemii Mięsa 

powinien posiadać tytuł zawodowy magistra. Od Kandydatki/Kandydata wymaga się 

doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych, umiejętności przeprowadzania analiz 

fizyko-chemicznych żywności, doświadczenia w publikowaniu wyników badań w 

czasopismach naukowych, dobrej znajomości języka angielskiego oraz biegłej znajomości 

języka polskiego. Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium analiz 

chromatograficznych lub szkolenia z zakresu chromatografii.   

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: 

 Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie. 

 Życiorys (CV). 

 Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania http://bip.uwm.edu.pl/node/969).  

 Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra inżyniera. 

 Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW). 

 Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku cudzoziemców – 

polskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie). 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668). 

 Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy. 

 Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do 

liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia.   

 Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku 

określonym w ogłoszeniu o konkursie (formularz do pobrania 

http://bip.uwm.edu.pl/node/969). 



 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz dostępny na 

http://bip.uwm.edu.pl/node/969). 

 Informacje: 

 Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Plac Cieszyński 1. 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w 

rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1668). 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia 

konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. 

 Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego 

oferty. 

 

 

 

 

 

 

 


