Warszawa, dnia 11.12.2018 r.
WCH.1210-1/2019

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłaszają KONKURS na stanowisko naukowo-dydaktyczne
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
Liczba dostępnych etatów: 4.
1. Wymagania wobec kandydata:
a. Spełnienie warunków, o których mowa w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
b. Zgodnie z § 91 ust. 2 obowiązującego Statutu UW na stanowisku profesora
nadzwyczajnego (naukowo-dydaktyczne) może być zatrudniona osoba, która:
i. ma tytuł naukowy i uzyskała pozytywną opinię Senatu, lub
ii. ma stopień naukowy doktora habilitowanego i znaczący dorobek naukowy po
uzyskaniu tego stopnia, potwierdzony recenzjami co najmniej dwóch osób
mających tytuł naukowy, w tym co najmniej jednej spoza Uniwersytetu oraz
znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz uzyskała pozytywną opinię Senatu.
2. Kryteria kwalifikacyjne:
a. posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora w
zakresie nauk chemicznych,
b. doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu wykładów oraz w kierowaniu zajęciami
dydaktycznymi,
c. prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie,
d. chęć do rozwinięcia aktywnej działalności badawczej w dziedzinie nauk chemicznych i
umiejętność pozyskania środków finansowych ze źródeł pozawydziałowych.
3. Warunki pracy:
a. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze całego etatu
b. Miejsce pracy: Wydział Chemii UW, ul. Pasteura 1, Warszawa
4. Wykaz wymaganych dokumentów:
a. Życiorys i kopia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego
lub tytułu naukowego profesora w zakresie chemii.
b. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wzór poniżej).
c. Autoreferat i program badań naukowych na najbliższe trzy lata.
d. Wykaz osiągnięć oraz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
e. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu i środowiska naukowego
w kraju i na świecie.
f. Wykaz oryginalnych prac naukowych.
g. Wykaz patentów.
h. Wykaz innych publikacji.
i. Całkowita liczba cytowań oraz lista 5-ciu najczęściej cytowanych prac naukowych, w
których dorobek kandydata jest dominujący.
j. Wykaz otrzymanych grantów naukowych.
ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa
tel.: 22 55 26211 (biuro dziekana), faks: 22 55 26428
e-mail: dziekan@chem.uw.edu.pl, www.chem.uw.edu.pl
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k. Lista wypromowanych doktorów i lista magistrów, których pracą Kandydat/ka
opiekował/a się lub kierował/a.
l. Wykaz otrzymanych nagród naukowych i dydaktycznych.
m. Lista wykładów konferencyjnych z podziałem na zaproszone i zgłoszone.
n. Wykaz wykładów i cykli wykładów wygłoszonych w innych ośrodkach.
o. Wykaz recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy.
p. Inne przejawy uznania środowiska naukowego, np. recenzje wykonane dla
renomowanych czasopism naukowych.
5. Sposób składania dokumentów:
Dokumenty wymienione w punkcie 4 należy przesłać w pdf. na adres:
dziekan@chem.uw.edu.pl, do dnia 15 lutego 2019 roku, w tytule maila wpisując:

Imię_nazwisko_1/2019.

6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub
telefonicznie do dnia 26 kwietnia 2019 r.
7. Inne:
 Uniwersytet Warszawski nie gwarantuje mieszkania służbowego.
 Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
 Konkurs będzie prowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określania trybu i warunków
postępowania konkursowego na stanowisko nauczyciela akademickiego na
Uniwersytecie Warszawskim.
 Konkurs ma charakter otwarty. W swoim postępowaniu komisja konkursowa odwołuje się
do Europejskiej Karty Naukowca i Kodeks Postępowania Przy Rekrutacji Pracowników
Naukowych [http://www.nauka.gov.pl/europejska-karta-naukowca/].
Wszystkie dokumenty prawne, przywołane w tym ogłoszeniu są dostępne do wglądu w Dziekanacie Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji
oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane
przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski,
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia
procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie
Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

.....................................

......................................................................

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
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