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Diagnozowanie stanu środowiska na podstawie badań akarofauny
glebowej i wodnej. Badania bioróżnorodności i ekologii Oribatida
zbiorników śródleśnych. Badania laboratoryjne (w tym hodowle
roztoczy) i morfologiczne z zakresu akarologii.
Konkurs dotyczy stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Biologii i Środowiska Zwierząt, w Zakładzie
Ekologii. Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać tytuł naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie
naukowej leśnictwo, znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie morfologii i ekologii roztoczy, hodowli
laboratoryjnej roztoczy, wartości bioindykacyjnej mechowców w agrocenozach, ekosystemach leśnych,
szczególnie w zbiornikach śródleśnych. Powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w działalności
dydaktycznej, także w języku angielskim, w zakresie nauczania ekologii, ochrony środowiska, ekologii i ochrony
Morza Bałtyckiego, leśnictwa, akarologii leśnej. Powinni posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem
angielskim. W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w
stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
WYKAZ WYMAGANYCH
1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
DOKUMENTÓW
2) cv kandydata,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4) życiorys naukowy,
5) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz
osiągnięć w rozwoju kadry,
6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109.
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012.572 j.t.),
7) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J.
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Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym /dodatkowym
miejscem zatrudnienia kandydata,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP
danych osobowych,
9) oświadczenie o niekaralności,
Dokumenty należy składać:
Osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt,
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,
telefon: 52 374 97 15, e-mail: whibz@utp.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.
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wybrać jedno stanowisko
niepotrzebne skreślić – wybór jednostki organizacyjnej ogłaszającej konkurs

