
 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 
Wydział Chemii  

15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1K,  (+48-85) 738-8050; e-mail: chemia@uwb.edu.pl 

 

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne 

w Katedrze Chemii Analitycznej i Nieorganicznej  

na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz posiadać: 

• tytuł magistra nauk chemicznych, 

• dorobek naukowy z zakresu zastosowania technik analizy spektralnej (AAS, ICP-MS, UV-

VIS) oraz technik elektrochemicznych do oznaczania metali śladowych udokumentowany 

publikacjami naukowymi w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, 

• udokumentowany udział w realizacji projektów/zadań badawczych rozstrzygniętych  

w konkursach krajowych lub międzynarodowych, 

• doświadczenie z zakresu przygotowania próbek do analizy śladowej, w tym techniki SPE,  

oraz innych technik badawczych stosowanych do oznaczeń w próbkach naturalnych oraz 

stosowania analiz statystycznych, 

• wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, 

• odbyty staż naukowy lub szkołę letnią, w innej niż macierzysta, instytucji badawczej krajowej 

lub zagranicznej,  

• umiejętność pracy w zespole, 

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,  

• dobrą znajomość języka angielskiego, w przypadku cudzoziemców – języka polskiego  

w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.  
 

Kandydaci powinni złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursu, w tym: 

• podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta, 

• oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy, 

• kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra lub stopnia doktora, 

• charakterystykę dorobku naukowego i dydaktycznego, w tym wykaz publikacji, 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia, 

• opinię dotychczasowego opiekuna naukowego lub przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach 

kandydata do pracy naukowej, 

• oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym 

miejscem pracy w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Dokumenty należy złożyć 

w sekretariacie Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1K, pok. 

1014, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r., do godziny 14.00. 

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty po czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia upływu terminu składania 

wymaganych dokumentów. 

 

Białystok, 8.07.2022 r.        Dziekan Wydziału Chemii 

 

         Prof. dr hab. Joanna Karpińska 


