Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r.
WCH.1210-2/2017
Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ogłaszają KONKURS na stanowisko
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO
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*.
Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie kandydatów do zatrudnienia lub awansowania na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim, którzy będą wykonywać swoje
obowiązki dydaktyczne i naukowe w Wydziale Chemii.
1. Wymagania wobec kandydata:
a. Spełnienie warunków wynikających z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzeń Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, rozporządzeń Rektora
UW lub innych regulacji prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Warszawskim lub na
Wydziale Chemii UW, a także europejskiego Kodeksu postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych.
b. Zgodnie z § 91ust.2 obowiązującego Statutu UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego
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:
Zalecamy przygotowanie dokumentów drukowanych dwustronnie
a. Życiorys i kopia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego lub
tytułu naukowego profesora w zakresie chemii.
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Na życiorysie należy dopisać wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r.
poz. 2135 z późn. zm.)
Autoreferat i program badań naukowych na najbliższe lata.
Wykaz osiągnięć oraz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu i środowiska naukowego w
kraju i na świecie.
Autorski program wykładu kursowego lub propozycja nowego wykładu specjalizacyjnego
lub wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii.
Wykaz oryginalnych prac naukowych.
Wykaz patentów.
Wykaz innych publikacji.
Całkowita liczba cytowań oraz lista 5-ciu najczęściej cytowanych prac naukowych, w
których dorobek kandydata jest dominujący.
Wykaz otrzymanych grantów naukowych.
Lista wypromowanych doktorów i lista magistrów, których pracą opiekował/a się lub
kierował/a.
Wykaz otrzymanych nagród naukowych i dydaktycznych.
Lista wykładów konferencyjnych z podziałem na zaproszone i zgłoszone.
Wykaz wykładów i cykli wykładów wygłoszonych w innych ośrodkach.
Wykaz recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuł naukowy.
Inne przejawy uznania środowiska naukowego np. recenzje wykonane dla renomowanych
czasopism naukowych.

5. Sposób składania dokumentów:
Dokumenty wymienione w punkcie 4 należy złożyć:
a. Osobiście, kurierem lub pocztą (decyduje data wpływu) w Dziekanacie Wydziału Chemii
UW, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
b. W terminie do dnia 17 marca 2017 roku do godz. 14.00
6. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub
telefonicznie do dnia 15 kwietnia 2017 r., po rozpatrzeniu wniosków przez Dziekana i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału Chemii.
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 ma charakter otwarty. W swoim postępowaniu komisja konkursowa odwołuje się do
Europejskiego
Kodeksu
Postępowania
Przy
Rekrutacji
Pracowników
Naukowych.
(http://www.uw.edu.pl/badania/europejska-karta-naukowca).
Dziekan Wydziału Chemii UW
/-/
Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW
* Wszystkie dokumenty prawne, przywołane w tym ogłoszeniu są dostępne do wglądu w Dziekanacie Wydziału Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego.
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