
 
 

INFORMACJA O KONKURSIE 

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU BIOCHEMII, BIOFIZYKI   

i BIOTECHNOLOGII 

Adres siedziby ul. Gronostajowa 7,  

30-387 Kraków 

Tel. / fax.: + 48 12 664 60 02/+ 48 12 664 60 00 

 

 Kraków, dnia 09.09.2022 

REKTOR 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

ASYSTENTA  

w grupie pracowników badawczych  

 

    na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 

                    w zakresie nauki biologiczne 

 

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 zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają 

następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

3. posiadają doświadczenie w pracy w projektach badawczych, w szczególności: 

a. posiadają podstawowe doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy) 

b. posiadają doświadczenie w technikach biologii molekularnej i komórkowej, qPCR, 

klonowanie, immunohistochemia, hodowle komórkowe in vitro   

c. posiadają wiedzę z zakresu podstawowych technik bioinformatycznych i wykazują chęć 

doskonalenia umiejętności analiz bioinformatycznych  

d. dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w cytometrii przepływowej  

4. posługują się biegle językiem angielskim 

5. posiadają doświadczenie w planowaniu i wykonywaniu eksperymentów oraz ich dokumentacji 

6. posiadają umiejętność pracy w zespole.  

 

 

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć   w   Dziekanacie   Wydziału   Biochemii, Biofizyki  

i Biotechnologii   UJ,   Kraków ,ul. Gronostajowa 7, pok. D212 (1.1.7) lub elektronicznie w formacie pdf., drogą mailową 

na adres krzysztof.szade@uj.edu.pl. Składając dokumenty drogą elektroniczną w tytule maila proszę wpisać 

„ASYSTENT” oraz imię i nazwisko. 

Wymagane dokumenty: 

1. podanie, 

2. życiorys, 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada, 

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata  

6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych  

– wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych, 

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 

9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego 

(z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej 

kandydata,  

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz 

zasad komercjalizacji UJ, 
13. informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

mailto:krzysztof.szade@uj.edu.pl


 

Termin rozpoczęcia konkursu:  13.09.2022r . 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 27.09.2022r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 14.10.2022r. 

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  

http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele 

 

        Z upoważnienia 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Dziekan Wydziału ……….....……….......... 

http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

