
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział 

Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Ekologii i Bioetyki – Katedra Biologii Środowiskowej 

MIASTO: Warszawa................................................................................................... 

STANOWISKO: adiunkt z habilitacją 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  biologia, nauki o zdrowiu (biochemia)  

DATA OGŁOSZENIA: 10 sierpnia 2017 r. ... 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2017 r. (do godz. 14,00).............................. 

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: . http://www.wfch.uksw.edu.pl/konkursy.. 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt z habilitacją, biochemia 

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – do 2 lat 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zmianami) 

i w Statucie UKSW, oraz posiadają:  

- stopień doktora nauk biologicznych; 

- stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o zdrowiu; 

- obszar zainteresowań naukowych: ochrony środowiska, w tym oceny oddziaływania na 

środowisko; bezpieczeństwo żywności, wpływ zanieczyszczeń środowiska i żywności na 

zdrowie i funkcjonowanie człowieka;  

- udokumentowane publikacjami w monografiach i czasopismach polskich i obcojęzycznych 

wyniki badań naukowych we wskazanych powyżej dziedzinach; 

- doświadczenie praktyczne i udokumentowane w stosowaniu laboratoryjnych technik 

chromatografii gazowej z różnymi detektorami i chromatografii cieczowej; 

- umiejętność podejmowania prac organizacyjnych (w tym organizacja konferencji); 

- znajomość pracy w systemach zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 17025 i PN-EN 

ISO 9000, wykazanie się kwalifikacjami audytora w procesie akredytacji.  

 



 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu (z podaniem dokładnego adresu, numeru 

telefonu i adresu e-mailowego) 

2. Podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z 

habilitacją z uzasadnieniem (na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, 

poz. 883, z późn. zm.)” 

3. Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu 

pracy zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej 

4. Odpisy: dyplomu ukończenia studiów i dyplomów uzyskanych stopni 

naukowych. 

5. Wykaz dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem artykułów z 

Impact Factor oraz grantów, w których kandydat był uczestnikiem lub 

którymi kierował – należy dołączyć 5 najwyżej cenionych prac 

naukowych do wglądu. 

6. Informację na temat dotychczasowej pracy dydaktycznej i organizacyjnej. 

7. Oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz 

zapewnienie o złożeniu oświadczenia o zaliczeniu do liczby N i afiliacji 

dorobku naukowego w UKSW 

8. Inne dokumenty, potwierdzające przygotowanie zawodowe i dydaktyczne, 

według uznania kandydata. 

 

 

 Dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, 

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bl. 23 (pokój 211 lub 301) 

 

Przewidziana jest rozmowa z kandydatem po uzgodnieniu telefonicznym. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 września 2017 r. 

Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Wygrana w konkursie 

nie gwarantuje zatrudnienia. UKSW nie zapewnia mieszkania.  

 

 


