
 
 
 

                           

 

 
INFORMACJA O KONKURSIE 

 
DZIEKAN 

WYDZIAŁU BIOLOGII 
Adres siedziby: ul. Gronostajowa 7,  

            30-387 Kraków; tel.: (12) 664 67 55 
 
 

 Kraków, dnia 8 lipca 2021 r. 

    REKTOR  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 
ASYSTENTA 

                  w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych 
 

                                                              w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych 
 

        na Wydziale Biologii 
 

      w zakresie neurobiologii 
 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 ,  116 ust. 2 pkt 4) ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym 
kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej. 
 

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, potwierdzone przedłożeniem odpowiednich dokumentów: 
4) przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską lub doktorską z zakresu neurobiologii, która uzyskała wysoką 

ocenę opiekuna naukowego lub recenzenta; 
5) posiadają pozytywną opinię dotychczasowego przełożonego lub opiekuna naukowego zawierającą ocenę: 
- predyspozycji do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, 
- doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, 
- kwalifikacji i predyspozycji kandydata do zespołowej pracy badawczej i dalszego rozwoju naukowego, 
6) posiadają odpowiedni dorobek publikacyjny, 
7) posiadają doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych 

stosowanych w neurobiologii, w szczególności technik immunohistochemicznych, analizy ekspresji genów (Real-
time PCR), Western blot; komputerowa analiza obrazu mikroskopowego, znajomość technik 
bioinformatycznych; 

8) doświadczenie w pracy badawczej z materiałem biologicznym, 
9) biegła znajomość języka polskiego, 
10) znajomość języka angielskiego pozwalająca na przygotowanie publikacji naukowych. 

 
 

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć   w   Dziekanacie   Wydziału  Biologii UJ,   Kraków , ul. 
Gronostajowa 7, pok. P1.3 następujące dokumenty: 
1) podanie, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4) odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada, 
5) informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,  
6) ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 
7) informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych  
8) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 
9) opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego 

(z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej 
kandydata,  

10) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 
11) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
12) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad 

komercjalizacji UJ, 
13) informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 
 

 



Termin rozpoczęcia konkursu:  8 lipca 2021 r. 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20 sierpnia 2021 r. (w dniach 9-13 sierpnia br. dokumenty nie będą  
przyjmowane) 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 września 2021 r. 
 
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  

https://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele 
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo: 

- do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy na podstawie informacji zawartych w złożonych 
dokumentach, zostali ocenieni najwyżej, 

- do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata, 
- do możliwości nie rozstrzygnięcia konkursu. 

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie od 22 września 2021 r. do 28 września 2021 r. w Dziekanacie Wydziału 
Biologii UJ. Po tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 

 

 

Z upoważnienia 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
Dziekan Wydziału Biologii  UJ 

/-/ dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ  
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