
 

 

 
Rektor 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko a s y s t e n t a      

w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

 

 
I. Wymagania stawiane Kandydatom: 

1. Posiadanie tytułu lekarza weterynarii  

2. Wykazanie się dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  

z zakresu chorób koni 

3. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej 

na stanowisku nauczyciela akademickiego. 

4. Dobra znajomość języka angielskiego. 

II. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora. 

2. Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią. 

3. Odpis dokumentu ukończenia studiów wyższych   

4. Autoreferat – opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. 

5. Wykaz publikacji naukowo-badawczych i dydaktycznych. 

6. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie. 

7. Oświadczenie, iż zatrudnienie w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będzie 

podstawowym miejscem pracy.  

8. CV z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

  

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przesyłać  

na adres Dziekanatu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań oraz 

na adres mailowy: wmwz@up.poznan.pl  

Warunkiem zakwalifikowania Kandydatów jest zaprezentowanie się przed komisją 

konkursową. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 15.03.2023 r., o godzinie 

11.00, w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki ul. Wołyńska 35 w Poznaniu. 

Obecność Kandydatów obowiązkowa. 

 

III. Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Rektora. 

IV. Termin składania dokumentów upływa 10 marca 2023 r. 

 

 
                         

                                             

 

 

 

 

PROREKTOR 

ds. Kadr i Rozwoju Uczelni 

 

prof. dr hab. Roman Gornowicz 

 

mailto:wmwz@up.poznan.pl


 

 FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

Instytucja:   Uniwersytet Przyrodniczy 

Miasto:    Poznań 

Stanowisko:    asystent  

Dyscyplina naukowa:  weterynaria 

Data ogłoszenia:  04.01.2023 r. 

Termin składania ofert: 10.03.2023 r. 

Link do strony:  www.up.poznan.pl 

Słowa kluczowe: chirurgia i anestezjologia weterynaryjna 

       

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):                      

Tytuł lekarza weterynarii, osiągnięcia naukowe; predyspozycje i doświadczenie 

dydaktyczne w zakresie kształcenia i pracy klinicznej w obszarze chirurgii 

weterynaryjnej i anestezjologii; dobra znajomość języka angielskiego.  

  

 

 

 

 

 

 



 

II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

Institution:  Poznan University of Life Sciences 

City:   Poznań 

Position:  assistant   

Discipline:   veterinary medicine 

Posted:  04.01.2023 r.. 

Expires:    10.03.2023 r. 

Website:  www.up.poznan.pl 

Key words: veterinary surgery and anaesthesiology 

       

Description (topics, expectations, comments):                      

Title of a veterinary surgeon, academic achievements; aptitude and teaching experience 

in training and clinical work in the areas of horse diseases; good knowledge of English.  

  

 

 
                                             


