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 Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku 

ogłasza konkurs na stanowisko 

 adiunkta 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne 

na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu w Białymstoku 

 
Kandydaci powinni spełniać warunki określone w art. 113 Ustawy oraz posiadać: 

• stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie nauki chemiczne 

• co najmniej 2-letni staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora; 

• znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora, udokumentowany publikacjami w 

czasopismach z listy JCR; 

• doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących chemii materiałowej; 

• znajomość podstawowych technik badania struktury i właściwości fizykochemicznych faz 

skondensowanych; 

• udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym; 

• odbyte krajowe lub zagraniczne staże naukowe; 

• umiejętność samodzielnego projektowania badań; 

• umiejętność pracy w zespole; 

• doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe; 

• sprecyzowany kierunek dalszego rozwoju naukowego; 

• doświadczenie dydaktyczne; 

• biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; 

• znajomość języka polskiego na poziomie zaawansowanym w przypadku cudzoziemców; 

•  w przypadku obcokrajowców wymagana jest nostryfikacja dyplomu przez NAWA lub 

informacja o wszczęciu procedury nostryfikacyjnej. 

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

• podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta; 

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

• kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk chemicznych; 

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

• informację o planach badawczych i koncepcję dalszego rozwoju naukowego; 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia; 

• opinię 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 przetwarzaniu danych osobowych. 

Kandydaci mogą przedstawić referencje. 

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

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. K. 

Ciołkowskiego 1K, pok. 1014, w terminie do dnia 13.02.2023 r., do godziny 10.00. 

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. 
        Prof. dr hab. Joanna Karpińska 
Białystok, 12.01.2023 r.           Dziekan Wydziału Chemii 


