
Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ogrodnictwa 

 

 

 

Data ogłoszenia 

   

 

 16.08.2022 r. 

Forma 

zatrudnienia  
 Umowa o pracę 

Status naboru  W toku 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 08.09.2022 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu:  do 09.09. 2022 r. 

Organizator: Dziekan Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa 

 

I. Wymagane kwalifikacje:  

1. stopień naukowy co najmniej magistra w zakresie nauk rolniczych lub przyrodniczych, 
2. teoretyczna i  praktyczna znajomość metodologii doświadczeń w rolnictwie, 
3. dorobek naukowy w zakresie ogrodnictwa, w szczególności związany z uprawą grzybów 

jadalnych,  
4. przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze 

studentami, 
5. wiedza i umiejętności z zakresu uprawy grzybów umożliwiające prowadzenie ćwiczeń dla 

studentów z przedmiotu Uprawa grzybów jadalnych i leczniczych, 
6. ukończony w jednostce naukowej staż lub praktyka,  
7. przygotowanie teoretyczne i praktyczne  z zakresu biologii molekularnej, w szczególności 

hodowli komórek 
8. umiejętność obsługi komputera, programów pakietu Office i podstawowych programów 

użytkowych wykorzystywanych w pracy naukowej, 
9. dobra znajomość języka angielskiego. 

 
II. Inne wymagania:  

1. zamiłowanie i predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, 
2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne, 
3. kreatywność, samodzielność, sumienność, dokładność, 
4. odpowiedzialność, systematyczność, dyspozycyjność. 

 
III. Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 
 

1. posiada kwalifikacje określone w Ustawie; 
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
3. nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne; 
4. korzysta w pełni z praw publicznych. 

IV. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. podanie do JM Rektora UR w Krakowie; 
2. życiorys wraz z aktualną fotografią; 
3. odpis dyplomu ukończenia studiów; 
4. oświadczenie o niekaralności; 



5. dokumenty poświadczające przygotowanie pedagogiczne i staż pracy; 
6. opinia kierownika z poprzedniego miejsca pracy i/lub promotora pracy 

magisterskiej/doktorskiej; 
7. informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej                        

i dydaktycznej; 
8. wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o punktacji czasopism (Impactor 

Factor i punktacja MEiN), w których prace te zostały opublikowane. 
9. informacja o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 
10. kwestionariusza osobowego, dostępnego na stronie: 

https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf; 
11. oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie 

podstawowym miejscem pracy; 
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury 

rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html. 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 8 września 2022 roku w Dziekanacie 
Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, adres:                   
al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków (pokój D7). 

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 
prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego 
kandydata.  
 
Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego                 
i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia. 
 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 
 
Złożone dokumenty można odbierać w terminie 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.  
 
Po tym terminie nieodebrane dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu. 
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