
 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI 

MIASTO:  Kraków 

STANOWISKO:  asystent badawczo-dydaktyczny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA 

DATA OGŁOSZENIA:  07.04.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.05.2021 

LINK DO STRONY: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,329386,2020.html 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa, budownictwo 
 
OPIS – wymagania kandydatów: 

− posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz mają otwarty przewód doktorski w 
dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub inżynieria 
lądowa i transport, 

− biegle posługują się językiem polskim oraz posiadają znajomość języka obcego, 

− posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku 
polskim) z przedmiotów o tematyce budowlanej lub konstrukcji inżynierskich, 

− posiadają udokumentowane przygotowanie do pracy dydaktycznej, 

− legitymują się dorobkiem naukowym za który uzyskały nie mniej niż 25 pkt, 

− uczestniczyły w co najmniej 2 konferencjach naukowych, 

− posiadają zainteresowania naukowe z zakresu budownictwa, mechaniki budowli i konstrukcji 
inżynierskich, 

− posiadają umiejętność biegłej obsługi oprogramowania inżynierskiego, 

− posiadają umiejętność zespołowej współpracy dydaktycznej i badawczej. 
 

Zainteresowani, proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
 

− podanie (skierowane do JM Rektora UR), 

− CV z podaniem zainteresowań naukowych, 

− informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym, 

− odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

− wykaz prac opublikowanych, 

− kwestionariusz osobowy. 
 

Wykaz wymaganych dokumentów (w dwóch egzemplarzach): 

− podanie (skierowane do JM Rektora UR), 

− CV z podaniem zainteresowań naukowych, 

− informację o dorobku naukowym i doświadczeniu dydaktycznym, 

− odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

− wykaz prac opublikowanych, 

− kwestionariusz osobowy. 
 
Ponadto kandydat przystępując do konkursu winien złożyć:  
 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 
2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm)**, 
 

• klauzulę informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Rozporządzenie ogólne o ochronie danych)**, 
 



 

 

• oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym 
miejscem zatrudnienia, 
 

• oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu  w pełni 
z praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe 
 

• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z pracy w uczelni z zakazem 
wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat 
 

• oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci pozbawienie prawa do wykonywania zawodu 
nauczyciela akademickiego na okres 10 lat 

** dokumenty do pobrania ze strony internetowej  
https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry dr hab. inż. Grzegorza Nawalany, prof. UR, tel: 
12 6624167 

Oferty z dopiskiem „Konkurs KBW" należy przesłać na adres: 

 Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji  
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków 

w terminie do dnia 12.05.2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu  14.05. 2021 roku 

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

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


 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS 

INSTITUTION: UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN KRAKOW  

FACULTY OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND LAND SURVEYING  

CITY: KRAKÓW, POLAND  

POSITION: RESEARCH ASSISTANT  

DISCIPLINE: ENVIRONMENTAL ENGINEERING, MINING AND ENERGY 

POST DATE: April 7, 2021 

EXPIRY DATE:  May 12, 2021 

WEBSITE: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,329386,2020.html 

KEYWORDS: research assistant, environmental engineering, civil engineering, building construction 

DESCRIPTION (requirements for candidates):  

The competition is open to those who fulfill the conditions laid down in the Act of 20 July 2018. The Law on 
Higher Education and Science (Journal of Laws, item 1668). 

The candidates should: 

- at least hold the master’s of engineering and have a commencing a doctoral degree conferral procedure 
in the field of technical sciences, in the discipline of environmental engineering, mining and energy or civil 
engineering and transport, 

- are proficient users of the Polish language and can speak a foreign language, 
- have documented the experience in the conduct of didactic classes (in Polish) in subjects related to 

construction or engineering structures, 
- have documented scientific output for which they received no less than 25 points,  
- participated in at least 2 scientific conferences, 
- have scientific interests in the field of construction, mechanics of buildings and engineering structures, 
- are proficient users of engineering software, 
- be skilled in teamwork, both in research and teaching process. 

Required documents: 

- application letter (to His Magnificence Rector of the University of Agriculture), 
- CV with research interests specified, 
- record of academic and research achievements and teaching experience, 
- copy of a true copy of the academic degree, 
- a list of publications, 
- personal data form. 
 

In addition, the candidate is required, to submit a the competition : 

• statement of consent to the processing of personal data in accordance with the Act of May 10, 2018. on 
the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000, as amended) **, 

• information clause in accordance with art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament 
and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC 
(Regulation general data protection) **, 

• statement that at the time of employment at University of Agriculture in Krakow , will be my primary place 
of work. 

• declaration of no criminal record, full legal capacity, full use of public rights, not having a valid sentence 
for an intentional offense or intentional fiscal offense 

• statement on not punishing a disciplinary penalty in the form of expulsion from work at a university with a 
ban on work in universities for a period of 6 months to 5 years 



 

 

• declaration of non-punishment with disciplinary penalty in the form of deprivation of the right to practice 
as an academic teacher for a period of 10 years 

 

**documents to be downloaded from the website: 

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

 

Additional information can be obtained from the Head of the Department dr hab. inż. Grzegorza Nawalany, 
prof. UR, phone: 12 6624167 

Offers with the note "KBW Competition" should be sent to the address of the Dean's Office of the Faculty of 
Environmental Engineering and Land Surveying, 

University of Agriculture in Krakow al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Krakow 

wisig@ur.krakow.pl 

by the deadline of May 12, 2021 

Settlement of the contest will take place May 14, 2021 

NOTE: the University does not provide accommodation. 
 

 

 

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

