FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
MIASTO : Poznań
STANOWISKO: profesor nadzwyczajn y
DYSCYPLINA NAUKO WA: chemia
DATA OGŁOSZENIA: 28 września 2018 roku
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30 października 2018 roku
LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: chemia; profesor nadzwyczajny
OPIS:
Wydział Chemii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na
stanowisko profesora nadzwyczajnego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które
spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. m 164, poz. 1365 z późn. zm.).
Wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom:
- stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych;
- aktywność naukowa oraz uznany dorobek w zakresie chemii;
- aktywność dydaktyczna na stanowisku nauczyciela akademickiego;
- posługują się biegle językiem polskim i angielskim ;
Ocena zgłoszonych kandydatur - kryteria:
Dokonania badawcze - 40%
Dokonania dydaktyczne i w zakresie kształcenia - 40%
Dokonania inne - 20%
Podstawą do oceny dokonań badawczych jest 10 najlepszych publikacji kandydata
(TOP 10), w tym co najmniej 4 publikacje opublikowane po habilitacji (do 40%).
Podstawą oceny dokonań dydaktycznych i w zakresie kształcenia jest:
Prowadzenie prac magisterskich i doktorskich (do 20%)
Wykłady w tym na zaproszenie, popularyzatorskie, inna działalność na rzecz
Wydziału , Uczelni (do 5%)
Opinia Pro-Dziekana ds. studenckich uwzględniająca realizację pensum, oceny
studentów, opracowanie skryptu, nowych ćwiczeń, itp.- (do 15%)
Podstawą oceny dokonań innych jest:
Staż w innym ośrodku naukowym (do 10 %)
Zdobyte w ostatnich 10 latach granty - uzyskane kwoty (do 10%)
Stanowisko oferowane jest na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
Wymagane dokumenty :
• podanie o zatrudnienie,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania) ,
• życiorys zawodowy ,
• odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk chemicznych,
• informacja o dorobku naukowym i organizacyj nym kandydata wraz z wykazem publikacji
przed i po habilitacji
• kopie zaproszeń do wygłoszenia wykładów - jeżeli dotyczy

• potwierdzenia odbycia staży w innym ośrodku naukowym z datami rozpoczęcia
zakończenia -jeżeli dotyczy
• koncepcja pracy dydaktycznej i naukowej
• oświadczenie, że UAM będzie pierwszym miejscem zatrudnienia - w przypadku wygrania
konkursu (formularz do pobrania) ,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii UAM w Poznaniu,
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na zwyczajnym posiedzeniu Rady Wydziału
Chemii UAM w miesiącu listopadzie 2018 roku.
Planowane zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2019 roku.
W procesie rekrutacji będą rozpatrywane oferty z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania
danych osobowych:
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych
niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia;
miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego
zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

