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Kraków 02.07.2020 r. 
DTŻ 1102 - 10 -3- 131/2020 
 

DZIEKAN WYDZIAŁU TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI  

UNIWERSYTETU ROLNICZEGO im. HUGONA KOŁŁĄTAJA  

W KRAKOWIE 

O g ł a s z a    k o n k u r s    na    s t a n o w i s k o   asystenta w grupie pracowników 

badawczo-dydaktycznych 

w KATEDRZE PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH  

 

Warunki konkursu:  

• ukończone studia wyższe w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, 

• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, 

• biegła znajomość języka polskiego (język wykładowy) oraz znajomość języka angielskiego w 

mowie i piśmie, 

• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej i organizacyjnej,  

• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia zwierzęcego (w 

tym HPLC i GC)’ 

• dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny z zakresu przetwórstwa mleka, 

• umiejętność pracy w zespole badawczym, 

• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność 

• mile widziane staże (przemysłowy, naukowy, krajowy, zagraniczny), udział w konferencjach 

naukowych krajowych i/lub zagranicznych. 

 

 

 

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym: 

• posiada kwalifikacje określone w Ustawie, 

• ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

• nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

• korzysta w pełni z praw publicznych. 

 

 

 

 

 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie drogą pocztową, na adres Dziekanatu 

Wydziału Technologii Żywności UR: ul. Balicka 122, 30 -149 Kraków, następujących 

dokumentów w dwóch egzemplarzach: 
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• podanie do JM Rektora UR w Krakowie 

• życiorys 

• odpis dyplomu ukończenia studiów  

• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej  

• kwestionariusz osobowy 

• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydak tycznych i organizacyjnych 

• zaświadczenie o niekaralności  

• informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury 
rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania 
na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry  

prof. dr hab. inż. Jacka Domagała  tel:12/662 -48-03 (jacek.domagala@urk.edu.pl) 

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia 

zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy.  

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

 

Termin składania podań upływa dnia: 21.08.2020 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 04.09.2020 r. 

 

 

https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html
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FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

                        Wydział Technologii Żywności 

MIASTO:  Kraków 

STANOWISKO: asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze 

Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  technologia żywności i żywienia  

DATA OGŁOSZENIA:  06.07.2020 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  21.08.2020 r. 

LINK DO STRONY: bip.ur.krakow.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:   asystent, żywność, technologia, przetwórstwo mleka 

OPIS - Warunki konkursu:  

• ukończone studia wyższe w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, 

• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, 

• biegła znajomość języka polskiego (język wykładowy) oraz znajomość języka angielskiego w 

mowie i piśmie, 

• zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej i organizacyjnej,  

• znajomość metod analitycznych stosowanych w badaniach żywności pochodzenia zwierzęcego (w 

tym HPLC i GC)’ 

• dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny z zakresu przetwórstwa mleka, 

• umiejętność pracy w zespole badawczym, 

• dobry stan zdrowia i dyspozycyjność 

• mile widziane staże (przemysłowy, naukowy, krajowy, zagraniczny), udział w konferencjach 

naukowych krajowych i/lub zagranicznych. 

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym: 

• posiada kwalifikacje określone w Ustawie, 

• ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

• nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

• korzysta w pełni z praw publicznych. 

Wykaz wymaganych dokumentów 

• podanie do JM Rektora UR w Krakowie 

• życiorys 

• odpis dyplomu ukończenia studiów  

• opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy doktorskiej  

• kwestionariusz osobowy 

• wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych  
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• zaświadczenie o niekaralności  

• informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury 
rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania 
na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html. 

 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry  

prof. dr hab. inż. Jacka Domagały  tel:12/662-48-03 (jacek.domagala@urk.edu.pl) 

 

 

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia 

zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym mie jscem pracy. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html


     
 

 
 
 

 

 UNIWERSYTET ROLNICZY 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
 

Wydział Technologii Żywności 
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 

 

PL 30-149 Kraków, ul. Balicka 122, tel. +48 (12) 662 47 48 (49), fax +48 (12) 662 47 50 
e-mail: wtzyw@ur.krakow.pl, www.ur.krakow.pl 

 

Kraków, 02.07.2020 r. 
DTŻ 1102 - 10 -3- 131/2020 
 

 

DEAN OF THE FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY 

UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW 

 

Announces a position for a teaching/research assistant 

at the 

DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTS TECHNOLOGY 

 

For the post of teaching/assistant researcher may apply persons who fulfil following 

qualification requirements: 

o holds the academic MSc degree, within the scope of food technology and 

human nutrition, 

o holds at least the academic PhD degree, within the scope of food technology 

and human nutrition, 

o demonstrates a  good command of Polish (language of teaching) and English in 

speech and writing 

o has an experience in didactic work in food technology and knows the methods 

and is able to perform analyses of food of animal origin with especially HPLC 

and GC techniques 

o possess a sound achievements in didactics and scientific publishing work in the 

area of dairy technology  

o has passion and predisposition for scientific and didactic work, is ready to work 

in a team, 

o is of good health capacity and possess work time availability and flexibility  

o an advantage will be the stages and practicals (industrial, scientif ic; foreign 

exchange) and participation in home and foreign scientific competitions and 

conferences 

 

The candidate may be a person who meets the following requirements set out in the Higher Education 

Act: 

1. has the qualifications specified in the Act, 

2. has full legal capacity, 

3. has not been punished with a valid court sentence for an intentional offense, 

4. possess  full public rights. 

 

Those interested are asked to submit to the Dean's Office of the Faculty of Food 

Technology UR: ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, the following documents in two 

copies: 
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1. application to the Rector of UR in Krakow 

2. CV 

3. a copy of the diploma of graduation  

4. opinion of the manager from the previous place of work and / or the dissertation 

supervisor 

5. personal questionnaire 

6. list of scientific, didactic and organizational achievements so far  

7. certificate of no criminal record 

8. information on the processing of personal data in order to conduct the recruitment 

procedure and a form of consent to the processing of personal data for download at 

https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html . 

 

Additional information can be obtained from the Head of the Department  

prof. dr hab. inż. Jacek Domagała  tel:12/662-48-03 (jacek.domagala@urk.edu.pl) 

 

The entrant is obliged to submit a statement that at the moment of starting employment, the 

University of Agriculture in Krakow will be the basic place of work.  

 

Failure to inform the candidate about the results of the competition is tantamount to 

rejecting his offer. 

 

The deadline for submitting applications is: 21.08.2020 r 

Awarding the competition: 4.09.2020 r. 

The recruitment will take place from: 1.10.2020 r. 

https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html
mailto:jacek.domagala@urk.edu.pl

