
 
Kraków, dn.22.12.2021 r. 

 
DZIEKAN WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

                                                                   
     

ogłasza konkurs otwarty 
 

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego  

w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz  

 następujące wymogi kwalifikacyjne: 
 

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie zootechnika i rybactwo lub nauki biologiczne; 
2. dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w zakresie biologii i 

ekologii ssaków ekosystemów rolniczych, szczególnie w obszarze interakcji zwierzę – środowisko, a 
także dotyczący zarządzania populacjami zwierząt łownych i chronionych; 

3. autorstwo lub współautorstwo osiągnięć naukowych, za które kandydat uzyskał sumarycznie nie mniej 
niż 200 pkt., zgodnie z rokiem ich wydania; 

4. opublikowanie przynajmniej jednej pracy za 25 punktów w czasopiśmie naukowym wykazanym na liście 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w przypadku opublikowania pracy po dniu 1.01.2019 r. 
punktacja MNiSW za pracę powinna wynosić 70 punktów); 

5. legitymowanie się potwierdzonym stażem naukowym lub stażami naukowymi w zagranicznym ośrodku 
naukowym, trwającymi łącznie co najmniej jeden miesiąc; 

6. wiedza z zakresu modelowania matematycznego i przestrzennego; 
7. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, szczególnie 

z zakresu ekologii zwierząt; 
8. pełnienie roli opiekuna co najmniej dwóch prac dyplomowych; 
9. wygłoszenie referatów na co najmniej dwóch konferencjach naukowych; 
10. opieka nad studenckim kołem naukowym; 
11. udział w pracach rady dyscypliny lub komitetów organizacyjnych konferencji naukowych; 
12. praca w studenckim lub doktoranckim ruchu naukowym; 
13. zaangażowanie w promocję uczelni. 

Dodatkowymi kryteriami uwzględnianymi w konkursie będzie: 
1. umiejętność gromadzenia danych w terenie (inwentaryzacje przyrodnicze, identyfikowanie i zbieranie 

materiału pochodzenia zwierzęcego); 
2. umiejętność obsługi urządzeń GPS i pracy w systemie GIS (programy MapInfo, QGIS i in.), a także 

obsługa programów obliczeniowych (np. Statistica), graficznych (Photoshop) i pakietu MsOffice; 
3. biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie (język wykładowy) i dobra znajomość 

języka angielskiego. 
 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 podanie (skierowane do JM Rektora),  



 
 kwestionariusz osobowy, 

 odpis dyplomu doktora habilitowanego,  

 wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej   (Impact Factor i 
punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane, 

 CV z informacją o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i 
dydaktycznej,  

 informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,  

 oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. 
stanowisku, 

 oświadczenie o niekaralności. 

 informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej 
(załącznik nr 1) oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 
2).Załącznik nr 1 i 2 znajdują się w „linkach do konkursu” na stronie głównej BIP 
https://bip.malopolska.pl/urkrakow. 

 
 

Dokumenty należy złożyć do 30.01.2022 w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, al. Mickiewicza 24/28,  
30-059  Kraków. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8.02.2022 
 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne  
z odrzuceniem jego oferty. 

 

 

DZIEKAN 

 

        Prof. dr hab. inż. Czesław Klocek  

 


