
          

             REKTOR 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

ogłasza KONKURS 

     na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego 

w Zakładzie Biomatematyki  

Instytutu Matematyki 

na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające wymagania przewidziane w art. 

109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2183  

ze zmianami) oraz posiadające niżej wymienione kwalifikacje. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze nauk ścisłych, w dziedzinie nauk matematycznych,  

w dyscyplinie matematyka, 

 znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć  

po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, 

 posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego, zwłaszcza w zakresie biomatematyki, 

 czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach, 

 osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej, 

 przedstawienie planu działań naukowych, w tym składanych/planowanych do złożenia wniosków o granty. 

 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek o zatrudnienie, 

 CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, 

 kwestionariusz osobowy, 

 kopie dyplomów: magistra, doktora oraz doktora habilitowanego (wymagane będą oryginały celem uwierzytelnienia kopii), 

 spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

 informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych, informacje o działalności organizacyjnej, 

 informacje o działalności dydaktycznej oraz osiągnięciach w zakresie kształcenia kadry naukowej, 

 kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymienionych kwalifikacji, 

 oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym), 

 oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum 

kadrowego kierunku na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. 

 

Informacja: 

Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga Rada Wydziału. 

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, zaopiniowany przez 

Radę Wydziału. Zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony  

lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim może nastąpić w ramach umowy o pracę na czas określony. 

 
Stanowisko profesora nadzwyczajnego (bez tytułu naukowego) można zajmować przez okres nie dłuższy niż osiem lat. 

 
 

Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie ww. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Matematyki  

(pok. 533, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice) w terminie do 08.06.2018 roku. 

 

 

           Rektor 

 

 
Katowice, dnia 18 maja 2018 r.      Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 


