FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

JEDNOSTKA:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

MIASTO:

Toruń

STANOWISKO:

adiunkt - grupa badawczo-dydaktyczna

DATA OGłOSZENIA:

2022-07-18

TERMIN SKłADANIA OFERT:

2022-08-21

SłOWA KLUCZOWE:

badania traseologiczne, paleolit, mezolit, subneolit, archeologia doświadczalna

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące
kryteria kwalifikacyjne:
1. Posiadanie co najmniej stopnia doktora w zakresie archeologii.
2. Wykształcenie i dorobek z zakresu archeologii epoki kamienia i
traseologii (w tym staże w Polsce i zagraniczne).
3. Doświadczenie w zakresie:
a. badań traseologicznych wytworów kościanych z epoki kamienia, w
tym szczególnie kolekcji z terenów Niżu Środkowoeuropejskiego oraz
Wschodniobałtyckiego;
b. analizy technologiczno-typologicznej wytworów z surowców
kostnych społeczności łowiecko-zbierackich paleolitu, mezolitu i
subneolitu;
c. identyfikacji, pobierania oraz interpretacji pochodzenia
residues (pozostałości organicznych i nieorganicznych)
rejestrowanych na pradziejowych wytworach kamiennych i kościanych;
d. archeologii doświadczalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
eksperymentów podporządkowanych badaniom traseologicznym;
e. obsługi mikroskopów stereoskopowych oraz metalograficznych;
f. dokumentacji fotograficznej oraz fotogrametrycznej zabytków
archeologicznych;
4. Udokumentowany dorobek naukowy na arenie krajowej i
międzynarodowej, w tym co najmniej:
a. autorstwo/współautorstwo publikacji w wysokoimpaktowych
czasopismach naukowych (indeksowanych w bazach Scopus i/lub Web of
Science);
b. czynne uczestnictwo (referaty/postery) w konferencjach i
sympozjach naukowych w Polsce i za granicą;
c. współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;

d. organizacja konferencji naukowych i obozów letnich w zakresie
archeologii doświadczalnej i traseologii.
5. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
6. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym;
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
- podanie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- życiorys zawodowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- odpis dyplomu doktorskiego
- informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający
najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
- oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym
miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
Termin składania dokumentów: 21.08.2022
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022
Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2022
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Formularze można pobrać pod adresem: http://www.umk.pl/oferty_pracy/formularze/
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