
     

ZDz 11/65/ 2012/2013      Lublin, 15 kwietnia  2013 r. 

 

 

 

 

REKTOR 

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE 

ogłasza 

K O N K U R S  O T W A R T Y  

na stanowisko profesora nadzwyczajnego  

w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska   

na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt  

 

wymagania stawiane kandydatom: 

 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki 

specjalność zoohigiena, lub tytuł naukowy profesora nauk rolniczych; 

 obszerny i wartościowy udokumentowany dorobek naukowo-badawczy określony wg 

systemu punktowej oceny, nie niższy niż określony przez Senat UP w Lublinie 

(Uchwała nr 52/2005-2006 z późn. zmianami); z zakresu oddziaływania ferm na 

środowisko oraz wpływu warunków środowiskowych, a w szczególności gazowych 

zanieczyszczeń powietrza na zwierzęta i ich produkcyjność;  

 osiągnięcia w kierowaniu projektami badawczymi nie mniejsze niż określone przez 

Senat UP w Lublinie (Uchwała 49/2008-2009); 

 osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, w kierowaniu pracami 

dyplomowymi studentów, znaczny wkład w doskonalenie procesu dydaktycznego, 

opracowanie podręczników, skryptów itp.; 

 doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów badawczych na lisach i norkach; 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

wymagane dokumenty: 

 

 podanie do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz 

kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni);  

 akt nadania tytułu naukowego lub dyplom doktora habilitowanego, dyplomy 

potwierdzające posiadane wykształcenie; 

 opinie recenzentów wydane w związku z przeprowadzeniem przewodu o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego lub postepowaniu o nadanie tytułu naukowego; 

 informacje o działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej oraz osiągnięciach 

z zakresu kształcenia kadry naukowej; 

 wykaz publikacji wraz z zestawieniem liczby punktów; 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.); 

 oświadczenie, ze UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu; 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 maja 2013 r. na adres Dziekanat Wydziału 

Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 

pok. 353 (tel. 81 445 66 11 ).  


