
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki 

MIASTO: Lublin 

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska 

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo 

DATA OGŁOSZENIA:  05.05.2022r. 

Termin składania ofert:   03.06.2022. 

LINK DO STRONY: http://www.up.lublin.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, bezpieczeństwo i higiena pracy  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

 

wymagania stawiane Kandydatom: 

•         posiada dyplom magistra bezpieczeństwa i higieny pracy lub nauk pokrewnych w dyscyplinie 

zootechnika i rybactwo z wynikiem co najmniej dobrym, 

•         legitymuje się znajomością języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych potwierdzoną stosownym zaświadczeniem 

•         posiada doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiada 

referencje obejmujące znajomość metod laboratoryjnych,  

•         potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych lub zagranicznych, 

uzyskane stypendia, publikacje naukowe). 

•         posiada ukończony kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

•         posiada kwalifikacje w pracy ze zwierzętami 

 
 

wymagane dokumenty: 

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o 

zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-
pobrania/ 

• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie, 

• wykaz dorobku naukowego, 

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 

• oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni 

https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/ 

• oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni  
https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

• zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, 

• w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję 

Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być 

poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. 

Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej. 
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Dokumenty należy składać w terminie do dnia 03.06.2022r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i 

Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11). 

Decyduje data wpłynięcia dokumentów. 

 


