
 

WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 

ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk 

tel. +48 58 523 60 10, fax +48 58 523 60 02, email: dziekanat@biol.ug.edu.pl 

 

Gdańsk, dnia 8 marca 2017 roku 

 

L010.2030.9.2017 

 

K O N K U R S 

Na podstawie §89 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Biologii  

Uniwersytetu Gdańskiego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko  

asystenta w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164/2005) oraz w Statucie Uniwersytetu 

Gdańskiego, a ponadto posiadają: 

− tytuł magistra biologii (preferowana specjalność związana z parazytologią i zoologią bezkręgowców), 

− co najmniej roczne doświadczenie w naukowej pracy laboratoryjnej i terenowej z zakresu 

parazytologii i zoologii, szczególnie akaroentomologii (np. praca na uczelni, studia doktoranckie, itp.), 

− osiągnięcia naukowe poparte publikacjami z zakresu parazytologii i zoologii (akaroentomologii), 

− doświadczenie w prezentowaniu wyników badań naukowych na konferencjach naukowych 

krajowych i międzynarodowych,  

− przedstawienie osiągnięć oraz planu badań naukowych, związanych z realizacją pracy doktorskiej, 

− udokumentowana aktywność w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe (preferowani będą 

kandydaci, którzy uzyskali fundusze na badania w drodze konkursu krajowego, uczelnianego lub 

innego), 

− przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, 

szczególnie przedmiotów z zakresu zoologii bezkręgowców i parazytologii, 

− aktywność w działalności organizacyjnej na uczelni wyższej lub w jednostce naukowej, szczególnie w 

zakresie udokumentowanego udziału w organizacji konferencji, imprez związanych z nauką i jej 

popularyzacją oraz  dydaktyką, 

− przedstawienie pozytywnej opinii przełożonego, na poziomie kierownika 

katedry/zakładu/pracowni, który sprawował nadzór merytoryczny i administracyjny nad pracą 

kandydata lub promotora/opiekuna pracy magisterskiej, 

− znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiającą przygotowanie oraz prowadzenie zajęć w 

języku polskim i angielskim. 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita 

Stwosza 59 pok. C/201, 80-308 Gdańsk następujących dokumentów: 

− podania i CV,  

− odpisu dyplomu magisterskiego, 

− wykazu dorobku naukowego (w tym planu badań naukowych związanych z realizacją pracy 

doktorskiej),  

− opinii z dotychczasowego miejsca pracy, 

− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych). 

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 7 kwietnia 2017 r. 

Termin rozstrzygnięcia: w terminie trzech miesięcy liczonym od daty ogłoszenia konkursu. 

 

Dziekan 

               /-/    

            prof. dr hab. Włodzimierz Meissner 


