
 
 

Poznań, dnia 15.06.2021 r. 

JM Rektor  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

ogłasza konkurs na stanowisko 

ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w Katedrze Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

 

I. Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, 

dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, lub w dziedzinie nauk rolniczych, 

dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, lub w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. 

2. Wykazanie się udokumentowanym dorobkiem naukowym i dydaktycznym w zakresie 

geoinformacji i teledetekcji. 

3. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych. 

4. Posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej  i dydaktyczno-wychowawczej na 

stanowisku nauczyciela akademickiego.  

5. Posiadanie kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu (VLOS). 

6. Doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem dronów, umiejętność pozyskiwania  

i obróbki danych, w tym umiejętność obsługi programów Pix4D, MetaShape i pokrewnych. 

7. Dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć na 

kierunkach anglojęzycznych. 

8. Osobista lub on-line prezentacja przed komisją konkursową. 

 

II. Wykaz wymaganych dokumentów: 

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

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

3. Odpis dyplomu lub poświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora. 

4. Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

5. Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata, jak np. publikacje naukowe oraz 

publikacje i opracowania dydaktyczne, wynalazki, patenty, projekty, opracowania dla praktyki 

- o istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki, dydaktyki i gospodarki. W przypadku 

przedstawienia osiągnięć zespołowych wymagane jest określenie przez Kandydata jego udziału 

w danym osiągnięciu. 

6. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie. 

7. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego ukończenia w 

okresie zatrudnienia. 

 

III. Zatrudnienie na okres 2 lat nastąpi z dniem wskazanym przez Prorektora ds. Kadr i Rozwoju 

Uczelni. 

 

IV. Dokumenty należy składać w terminie do:  16.07.2021 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska 

Polskiego 28. 

 

V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 30.07.2021 r. 

 

VI. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem,  

      skierowanym na adres wskazany przez kandydata.   

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 



FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION: Poznań University of Life Sciences, Faculty of Environmental 

Engineering and Spatial Management and Mechanical Engineering 

CITY: Poznań 

POSITION: adjunct 

DISCIPLINE: environmental engineering, mining and energy technology,                               

or environmental protection and shaping, or earth and environmental sciences 

POSTED:  15-06-2021 

EXPIRES: 16-07-2021 

WEBSITE: https://skylark.up.poznan.pl/uczelnia/oferty-pracy 

KEY WORDS: environmental engineering  

DESCRIPTION (field, expectations, comments): Candidates must have a PhD degree of in the 

field of engineering and technical sciences, the discipline of environmental engineering, mining 

and energy, or in the field of agricultural sciences, the discipline of environmental protection 

and management, or in the field of exact and natural sciences, the discipline of earth and 

environmental sciences. Demonstration of documented scientific and teaching achievements in 

the field of geoinformation and remote sensing. Experience in the implementation of research 

projects. Ability to work in research and teaching as an academic teacher. Being qualified as 

an unmanned aerial vehicle operator in range (VLOS). Experience in conducting research with 

the use of drones, the ability to acquire and process data, including the ability to use Pix4D, 

MetaShape and related programs. Good command of the English language, at a level that 

allows conducting classes in English-speaking subjects. Personal or on-line presentation to the 

selection board. 

Requirements: 

1. Application for a job directed to the Vice-Rector for Staff and University Development. 

2.  A filled-in questionnaire form required by the University together with a photograph. 

3.  A copy of the certificate for PhD degree. 

4.  A description of teaching, scientific and organizational achievements. 

5. Documentation confirming creative achievements of the candidate. In case of team achievements 

the share in each achievement should be described.  

6.  Candidate's declaration of acceptance of procedures existing at the University. 

 

Employment for 2 years will take place on the date indicated by the Vice-Rector for Human 

Resources and University Development. 

Documents should be submitted by: July 16, 2021 at the Dean's Office of the Faculty of 

Environmental and Mechanical Engineering at the University of Life Sciences in Poznań, ul. 

Wojska Polskiego 28. 

The contest will be adjudicated no later than: 30/07/2021. 

Each candidate will be notified of the result of the competition in a separate letter to the address 

provided by the candidate. 

 

 

https://skylark.up.poznan.pl/uczelnia/oferty-pracy

