UN

WYDzlAŁ

|WERSYTET W B|AŁYMSTOKU

EMll

Wydział Chemii
L5-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego

1K,8

(+48-85)738-8050;

e-mail: chemia@uwb.edu.pl

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytefu w BiaĘmstoku
ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta (na okres jednego roku)
w dziedzinie nauk ścisĘchi prz.yrodniczych w dyscyplinie chemia
w Katedrze Chemii Oiganicznej na WyOzialó Ćhemii
Uniwersytetu w BiaĘmstoku

Kandydaci powinni spełniać warunki określone w ań. 113 Ustawy oraz posiadać:
r §rtuł magistra chemii lub stopień naukowy doktora w dziędzinie nauk chemicznych
w dyscyplinie chemia, biochemii lub dziedziny pokrewnej.
Powinni być przygotowani do:
o ptzygotowywania i prowadzeńa zĄęć dydakĘcznych: laboratoryjnych i seminaryjnych na
poziomie akademickim z chemii organicznej, biochemii lub technologii chemicznej;
o pĄektowania i prowadzenia syntez organicznych.
Powinni w szczególności posiadać:
o umiejęfirośćsamodzielnego prowadzeniaba&łńzzakresu syntezy organicznej i raportowania
wyników;
o umiejętnośćprzeszukiwania literatury i planowania eksperymentów;
o umiejętnośćpracy w zespole;
o znajomośćjęzyka angielskiego napoziomie B2 i polskiego w mowie i piśmie
z uwzględnieniem terminologii specjalisĘcmej z dziedztny syntezy organicznej
lub biochemii;
o udokumentowany dorobek publikacyjny (nie dotyczy tegorocznych absolwentów).
Kandydaci powinni złoryó dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursu, w Ęm:
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podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta,
oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 113 ustawy,
kopię dyplomu uzyskania §rtułu magistra lub stopnia doktora,
charakterystykę dorobku naukowego i dydaktycznego, w tym wkaz publikacji,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia,
opinię dotychczasowego opiekuna naukowego lub przełozonego o kwalifikacjach i predyspozyqach
kandydata do pracy naukowej,
oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia uniwersytet w BiaĘmstoku będzie podstawowym
miejscem pracy w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,

oświadczęńę o wyrazeniuzgody naprzeflłarzanie danych osobowych,
opinia bezpośredniego przełożonego lub promotora pracy magisterskiejbądź doktorskiej.

Dokumenty wydane w języku obcym winny byó przetłumaczone na język polski. Dokumenty naleĘ ńoĘć
w sekretariacie Wydziału Chemii Uniwersfietu w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1Ę pok.
1014, w terminie do dnia 17 sierpnia 202a r., do godziny 14.00.

Komisja koŃursowa może zdecydowaó o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej

z

kandydatami.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty po czasie nie dhrższym nż 1 miesiąc od dnia upływu terminu składania
wymaganych dokumentów.
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