Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr Z.10.2012.2013
z dnia 26 września 2012 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
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85-225 Bydgoszcz
FORMULARZ OGŁOSZENIA
PROFESOR ZWYCZAJNY / PROFESOR NADZWYCZAJNY / PROFESOR WIZYTUJĄCY1
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

STANOWISKO

profesor zwyczajny/profesor nadzwyczajny/profesor wizytujący

DYSCYPLINA NAUKOWA

zootechnika

DATA OGŁOSZENIA

10.05.2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

10.06.2017 r.

LINK DO STRONY JEDNOSTKI

www.whibz.utp.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

1

profesor, nauki medyczne lub biologiczne, ptaki, pierwotne komórki
płciowe
Badania dotyczące izolacji i modyfikacji genetycznej pierwotnych
komórek płciowych kury, ich hodowli in vitro i wprowadzania do
zarodków biorców oraz oceny właściwości funkcjonalnych
manipulowanych komórek oraz

Konkurs dotyczy stanowiska profesora wizytującego w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt. Kandydat musi zostać
wykazywać zaangażowany i posiadać odpowiednie kwalifikacje naukowe oraz udokumentowany dorobek naukowy na arenie
międzynarodowej w zakresie hodowli i manipulacji pierwotnymi komórkami zarodkowymi ptaków. Dalsze kwalifikacje
zawodowe obejmują:
- stopień doktora z zakresu nauk biologicznych lub medycznych,
- dorobek naukowy o międzynarodowym znaczeniu,
- udokumentowane doświadczenie w planowaniu, wdrażaniu, zarządzaniu i realizacji projektów badawczych,
- umiejętność wdrażania wyników badań i prowadzenia współpracy krajowej i międzynarodowej ,
- udokumentowana umiejętność pozyskiwania ze źródeł krajowych lub międzynarodowych środków
finansowych na badania,
- doświadczenie w prezentacji wyników badań,
- gotowość do pracy w zespole.
WYKAZ WYMAGANYCH
1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
2) cv kandydata,
DOKUMENTÓW
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.
2
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

