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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie udokumentowany 

dorobek naukowy pozwalający na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów:  chemia, 

mechanika płynów, alternatywne źródła energii, budownictwo pasywne i energooszczędne, 

projekt inżynierski. 

Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz: 

 doświadczenie w kierowaniu i/lub realizacji projektów badawczych; 

 odbyte staże/praktyki/wizyty studyjne zagraniczne; 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych, realizacja prac dyplomowych na uczelni wyższej. 

PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 1.10.2017r. 

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 24 miesiące 

I. Warunki konkursu:  

Zgodnie z zapisami Statutu UKSW stanowiącego załącznik do Uchwały nr 62/2017 Senatu UKSW  

z dnia 29.06.2017r. § 1 pkt. 1: 

Przy zatrudnieniu w drodze konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego wymagane jest 

spełnienie łącznie dwóch warunków: 

1. Osoby ze stopniem doktora habilitowanego, w przypadku dziedzin spoza obszaru nauk 

humanistycznych i społecznych – opublikowanie pięciu artykułów naukowych w czasopismach  

z wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy w recenzowanej monografii lub 

recenzowanej książki (monografii, podręcznika) lub dwóch artykułów posiadających Impact Factor, 

lub dwóch opracowań obcojęzycznych w publikacjach zbiorowych o zasięgu międzynarodowym, lub 

opublikowaniu artykułu lub artykułów za co najmniej 15 punktów. 

2. Pisemne zobowiązanie do złożenia w ciągu 2 lat od rozpoczęcia zatrudnienia projektu badawczego 

afiliowanego przy UKSW do instytucji krajowej uwzględnianej przy obliczaniu dotacji podstawowej 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, instytucji zagranicznej lub międzynarodowej w 

charakterze kierownika projektu, kierownika modułu projektu albo głównego wykonawcy projektu, 
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lub uzyskanie grantu krajowego lub zagranicznego afiliowanego przy UKSW. 

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dn. 27.07.2005r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) i w Statucie 

UKSW, oraz posiada:  

 stopień naukowy: doktor habilitowany lub tytuł naukowy profesora; 

 stopień naukowy: inżynier 

 udokumentowany dorobek naukowy, w zakresie wymienionym w opisie; 

 udokumentowany dorobek organizacyjny; 

 udokumentowany dorobek dydaktyczny; 

oraz spełnia wymogi Uchwały Nr 62/2017 Senatu UKSW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjnych oraz przedłużania 

zatrudnienia nauczycieli akademickich na tym samym stanowisku w UKSW. 

II. Wymagane dokumenty:  

 podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego,  

z uzasadnieniem.  

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm)”,  

 życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy 

zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej; 

 odpis dyplomów w języku polskim: magistra, inżyniera, doktora, doktora habilitowanego; 

 informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji; 

 informacja o dorobku dydaktycznym; 

 wykaz ewentualnych nagród naukowych; 

 listę wypromowanych magistrów i doktorów; 

 oświadczenie stwierdzające, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy 

oraz zapewnienie o złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 

N, jak również na afiliowanie dorobku naukowego w UKSW; 

 oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

 oświadczenie zawierające zobowiązanie do złożenia projektu badawczego do instytucji 

krajowych, instytucji zagranicznych lub międzynarodowych uwzględnianych przy obliczaniu 

dotacji podstawowej przez MNiSW w ciągu 2 lat od daty zatrudnienia i nie później niż  

4 miesiące przed jego końcem; 

 ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata. 

III. Kandydatem do pracy może być osoba, która ma kwalifikacje naukowe zgodnie  

z profilem naukowym jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona, jak również  

z uwzględnieniem przypisania do kierunku oraz posiadanych lub przyszłych uprawnień naukowych. 

IV. Wydział nie zapewnia mieszkania.  

V. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. 

VI. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, budynek 23, pokój 

nr 408; 01-938 Warszawa. 


