DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII US OGŁASZA KONKURS:
INSTYTUCJA: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: adiunkt – pracownik badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA NAUKOWA: nauki biologiczne lub nauki medyczne
DATA OGŁOSZENIA: 21.02.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.03.2019 r.
LINK DO STRONY: http://wb.usz.edu.pl/praca
SŁOWA KLUCZOWE: biologia, biologia medyczna
Kandydat na stanowisko powinien posiadać:
 stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia lub nauk medycznych
w dyscyplinie biologia medyczna;
 doświadczenie w pracy w laboratorium, m.in. znajomość technik hodowli komórkowych,
analizy cytometrycznej FACS, izolacji RNA i cDNA, technik qRT i RT-PCR, oceny
sygnałowania wewnątrzkomórkowego - Western Blot oraz znajomość techniki LC-MS/MS;

 udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
 doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu projektów badawczych z udziałem zwierząt
laboratoryjnych (np. mysz);
 dorobek naukowy z zakresu biologii, w tym szeroko pojętej diagnostyki i analizy komórek
(np. nowotworowych, progenitorowych), procesu nowotworzenia i stanu mobilizacji
organizmu;
 udział w zagranicznych stażach naukowych oraz naukowych konferencjach (krajowych
i zagranicznych);
 umiejętność aplikacji o środki na badania naukowe;
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;
 biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie;
Dokumenty wymagane od kandydata:
 oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym



wniosek o zatrudnienie
życiorys i kwestionariusz osobowy

 potwierdzona kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych w
dyscyplinie biologia lub nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna
 informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym
 wykaz publikacji
 inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem
pracy
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133, poz. 833 z póź. zm.)
Dokumenty w zaklejonej kopercie należy składać:
Dziekanat Wydziału Biologii, pok. 16
ul. Wąska 13
71- 415 Szczecin
z dopiskiem: konkurs na stanowisko adiunkta – WB
„Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania”

