U|{IWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
Wydział Biolo giczno-Chemiczny

5-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1 K
tel.(48-85) 745-71-40(43), fax.85 738 8287
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Na podstawie art. l l8a ust. nst^wy z dniaż7 |ipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: DzU.
r. poz. 572 zpóżn. zm.) oraz 54 ust. 2 stafutu Uniwersytetu w Biabmstoku

z20l2

Ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta
(pracownik naukowo-dydaktyczny)
w Zaldadńe Paleobotaniki w Instytucie Biologii Wydzialu Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu
w BiaĘmstoku

Kandydaci powinni spełniaó kryteria określonew ań. 109 ust.
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pkt. 2-5 ww. ustawy oraz legitymowaó się:

tpułem zawodowego magistra w dziedzinie nauk biologiczrrych;
posiadaniem sprecyzowanych zainteręsowń naukowo-badawczych w zakesie'paleobotaniki
czrłartorzędu;
posiadaniem wiedzy i umiejętności w zakesie vykorzysĘwania metody analĘ pyłkowej (oznaczańe
ziaren pyłku, zarodników i palinomorf pozapyłkowych, interpretacja danych pyłkowych pod Ęem
rekonstrŃcji paleoekologicznych, obsługa programu Polpal lub innego programu dedykowanego
analizię i ńanalizacji danych pyłkowyĄ;
znajomością języka angielskiego zgodną z wymaganiami określonymi co najmniej dla poziomu B2+
Europejskiego Systemu Opisu KsźałceniaJęzykowego;
cechowaó się motywacją do ubiegania się o uzyskanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk
biologiczrrych, w dyscyplinie biologia;
znajomością języka polskiego na poziomie zaawansowanyrn - w przr7padku cudzoziemców.

Wvkaz w}łnaganych dokumentów:
oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w ań, 109 ust. 1 pkt,2-5 r w, ustawy;
odpis dyplomu magistra;
informacja o dorobku naukowym i dydaĘcznym (w tym spis publikacji),
dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów konkursu;
certyfikat znajomościjęzyka poiskiego jako obcego wydany przez państwową komisję poświadczania
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - w pr4ypadku cudzoziemców;
podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta;
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ww. ustawy.
Kandydaci mogą przedstawió referencje.
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Dokumenty naleźry złoĄć w seketariacie Inst}tutu Biologii, ul. Ciołkowskiego lJ 15-245 Białystok pokój 1010, w
terminie do dnia 15 czerwc,a20l6 r.
Komisja koŃursowa może zdecydowaó o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Konkurs zostanie rozstfzygnięty po czasie nie dhrźszym niż 3 miesiące od dnia upływu terminu składania
wymaganych dokumentów,
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