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L010.2030.29.2017 

K O N K U R S 

Na podstawie §91 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Biologii  

Uniwersytetu Gdańskiego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko  

profesora zwyczajnego w Katedrze Genetyki Molekularnej Bakterii. 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie o szkolnictwie 

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

Gdańskiego, a ponadto posiadają: 

− tytuł naukowy profesora nauk biologicznych,  

− istotny dorobek naukowy w dziedzinie biologii molekularnej bakterii, udokumentowany publikacjami 

w renomowanych czasopismach naukowych i cytowaniami, 

− praktyczną i teoretyczną wiedzę oraz udokumentowane osiągnięcia z zakresu biologii molekularnej 

bakterii, mechanizmów odpowiedzi stresowej bakterii, genetyki mikroorganizmów, regulacji ekspresji 

genów z wykorzystaniem modelu organizmów prokariotycznych, mechanizmów działania związków 

antybakteryjnych, 

− biegła znajomość metod biologii molekularnej, mikrobiologicznych, genetycznych, biochemicznych, 

− doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu biologii molekularnej i biologii komórki, a także w 

opiece nad pracami licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi, 

− doświadczenie we współpracy międzynarodowej, udokumentowane stażami (długo- i 

krótkoterminowymi) w zagranicznych ośrodkach naukowych i projektami naukowymi realizowanymi we 

współpracy z ośrodkami zagranicznymi, 

− umiejętność pracy w zespole i doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu,  

− umiejętność pozyskiwania funduszy na prowadzenie badań naukowych i kierowanie projektami 

badawczymi z dziedziny biologii molekularnej bakterii, 

− biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego, umożliwiającą przygotowanie i prowadzenie zajęć w 

języku polskim lub angielskim.  

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

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

1. podania skierowane do JM Rektora UG i CV, 

2. życiorys naukowy, 

3. kopię nadania tytułu naukowego, 

4. wykaz publikacji z wydzieleniem dorobku po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego oraz po 

uzyskaniu tytułu profesora (w tym lista publikacji z punktacją czasopism wg MNiSW), 

5. wypełniony druk „informacja o kandydacie na stanowisko profesora” (załącznik do Zarządzenia 

Rektora nr 38/R/17 z dnia 24 kwietnia 2017), 

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji, 

7. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym, 

8. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym 

postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;  

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 14 listopada 2017 r. 

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

 

         Dziekan 

             /-/ 

       prof. dr hab. Włodzimierz Meissner 


