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Na podstawie art. l l8a ust. ustawy z dnia27 lipcaż005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:
Dz.U . z 2012 r. poz. 572 z późn. zm,) oraz 54 ust. 2 Statutu Uniwersytętu w Białymstoku

Ogłaszam konkur na stanowisko profesora nadzwyczajnego
(p racownik n aukowo-dydakĘczny)
w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w Instytucie Biologii Wydziału
Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w BiaĘmstoku
Kandydaci powinni spełniać kryteria okręślone w art. l09 ust. 1 pkt. 2-5 ww. ustawy oraz
legitymować się:
. tytułem naukowym profesora w dziędzinie nauk biologicznych lub stopniem naukowym doktora
habilitowanego w dziędzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia itwórczymi osiągnięciami
w pracy naukowej lub zawodowej, które zostaną potwierdzone w trybie określonym w Statucie
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52 ust.4);

udokumentowanym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i popularyzatorskim w zakresie zoologii
bezkręgowców po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego;
doświadczeniem w pracy naukowej w zakresie entomologii, aw szczegolności ekologii, genetyki i
ochrony motyli udokumentowanym publikacjami, w tym w czasopismach wyróżnionych w bazie
Journal Citation Reports;
doświadczenięm w ręa|izacji projektów badawcrych i wykonywaniu ekspęrtyzprzyrodniczych, w
tym wykonywalnych na potrzeby tworzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000;
bardzo dobrą znajomością języka polskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:
oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 ww. ustawy;
postanowienie o nadaniu tytułu naukowego lub dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora
habilitowanego;
. informacja o dorobku naukowym i dydaktyaznym (w tym spis publikacji), z wyodrębnieniem
dorobku po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego;
o dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriow konkursu, wymienionych w tiret czwarte;
o informacja o kandydacie, złożona wg wzoru;
o certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego wydany przez państwową komisję
PoświadczaniaZnajomościJęzyka Polskiego jako Obcego -w przypadku cudzozięmców;
. podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego;
. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia uniwersytet w BiĄmstoku będzie podstawowym
miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.
Kandydaci mogą przedstawić referencje.
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DokumenĘ na|eży złożyćw sekretariacie Instytutu Biologii, ul. Ciołkowskiego IJ 15-245 BiaĘstok
pokoj 10 l 0, w terminie do dnia l 5 czerwc a ż016 r.
Komisja konkursowa moze zdecydowaó o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty po czasie nie dłuzszym niż 3 miesiące od dnia upływu terminu
składania wymaganych dokumentów.
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