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DZIEKAN WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII  

OGŁASZA KONKURS NA ADIUNKTA DYDAKTYCZNEGO W ZAKŁADZIE FIZJOLOGII I EKOLOGII ROŚLIN 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:  

1. 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UR;  

2. Życiorys, kwestionariusz osobowy;  

3. Odpis dyplomu doktorskiego;  

4. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe 

kandydata; 

5. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i 

ilości stron);  

6. informację o realizowanych zajęciach dydaktycznych; 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);  

8. Oświadczenie stwierdzające, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu.  

Wymagania stawiane kandydatom:  

1. stopień naukowy doktora - dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina naukowa: nauki 

biologiczne 

2. odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się 

publikacje naukowe; 

3. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na 

konferencjach i sympozjach; 

4. umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzoną opinią kierownika 

zakładu/katedry; 

5. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu fizjologii roślin,  

biologii roślin; 

6. potwierdzone dorobkiem naukowym doświadczenie w badaniach reakcji roślin na stres; 

7. praktyczna znajomość prowadzenia hodowli roślin w komorach klimatycznych/pokojach wzrostu; 
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8. znajomość zagadnień z ekologii zbiorowisk roślinnych oraz ekologii funkcjonalnej i molekularnej; 

9. umiejętność pracy w zespole oraz pełna dyspozycyjność czasowa do pracy dydaktycznej, naukowej 

i organizacyjnej w Zakładzie Fizjologii i Ekologii Roślin; 

10. bardzo dobra znajomość języka polskiego; 

11. bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 

12. udokumentowane dodatkowe kwalifikacje.  

 

Dokumenty należy złożyć  do dnia 30 kwietnia 2019 na adres:  

Sekretariat Wydziału Biotechnologii  
Ul. Pigonia 1 35-310 Rzeszów, pok. 200, budynek A0 skrzydło B3  
Tel. 17 851 87 64 e-mail: biotech@ur.edu.pl  

 


