Warszawa, 19.04.2012
Dziekan Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
ogłasza
Konkurs
na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego
w Instytucie Biotechnologii w Zakładzie Mikrobioanalityki
od 01.06.2012 na okres 2 lat
Etat będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w związku z realizacją projektu
„Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Od kandydatów wymagane jest:
ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,
posiadanie stopnia naukowego doktora,
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu,
znajomość zagadnień związanych z konstrukcją miniaturowych urządzeń do zastosowań
bioanalitycznych oraz hodowli komórkowych,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone
w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze
zmianami)) i w § 138 Statutu PW.
Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu
równorzędnego,
5. odpis dyplomu doktorskiego,
6. wykaz dorobku naukowego,
7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
8. oświadczenie kandydata, że Politechnika Warszawska będzie podstawowym miejscem,
9. pracy (jeśli dotyczy) w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia,
10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
11. oświadczenie o niekaralności.
Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2012 r.
w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego,
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, (+48 22) 234-7507
Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski tel. +48 22 234 5631
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 16 maja 2012 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Warsaw, 19.04.2012
Dean of the Faculty of Chemistry
of Warsaw University of Technology
advertises
for
the post of research and teaching assistant professor in the Department of Microbioanalytics
from 01.06.2012 (two year program)
position is co-financed by European Union within European Social Fund
Requirements for applicants:
completion of higher education,
academic degree of Ph.D.,
very good command of English (Polish, other),
scientific profile connected with the field of specialization of the Division,
expertise on issues related to the development of microfluidic systems for bioanalysis and cell culture,
experience in conducting classes.
Applicants for the post mentioned above should comply with the requirements specified in art. 114 of the Act
of 27 July 2005, Law on Higher Education (Journal of Acts no 164, item 1365 with further amendments) and
in § 138 of the WUT Statute.
Applicants should submit the following documents:
1) application;
2) curriculum vitae;
3) personal information form for persons applying for employment;
4) copy of the higher education diploma;
5) copy of the Ph.D. diploma;
6) list of scientific achievements;
7) other documents certifying additional qualifications;
The documents mentioned above should be submitted by 9 may 2012
at the Office of the Faculty
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, (+48 22) 234-7507
Further information is provided by: prof. Wojciech Wróblewski , (+48 22) 234-5631)
Final decisions on the competition shall be taken by 16 may 2012
Warsaw University of Technology reserves the right to terminate the competition without making a selection
in the recruitment process.
Failure to inform the applicant about the results of the competition is equivalent to rejection of her/his
application. Selection in the recruitment process does not guarantee employment.

Dean of the Faculty

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny
MIASTO:

Warszawa

STANOWISKO:

adiunkt naukowo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne, chemia
DATA OGŁOSZENIA: 19 kwietnia 2012 r
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 maja 2012 r.
LINK DO STRONY: http://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli;
SŁOWA KLUCZOWE: chemia, mikrobioanalityka, hodowle komórkowe, diagnostyka kliniczna
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień
naukowy doktora i mieć znaczące osiągnięcia w badaniach naukowych, być zaangażowani
w podanej wyżej dyscyplinie naukowej, posiadać predyspozycje do pracy naukowej
i dydaktycznej w podanej dyscyplinie naukowej.
Od kandydata oczekuje się w szczególności: doświadczenia dydaktycznego i naukowego
w zakresie mikrobioanalityki, konstrukcji miniaturowych urządzeń bioanalitycznych, umiejętności
prowadzenia hodowli komórkowych oraz umiejętności pozyskiwania zewnętrznych funduszy na
badania naukowe.
Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie;
2. życiorys;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub
tytułu równorzędnego;
5. odpis dyplomu doktorskiego;
6. wykaz dorobku naukowego;
7. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
8. oświadczenie kandydata, że Politechnika Warszawska będzie podstawowym miejscem pracy
(jeśli dotyczy) w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia;
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;
10. oświadczenie o niekaralności.
Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 9 maja 2012 r.
w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, (+48 22) 234-7507
Do 31.05.2014 r. etat będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Program Rozwojowy Politechniki
Warszawskiej”.

Job Description (mandatory)
Job Title * (English)
Job Summary * (English, max 1000 characters)

Assistant Professor
The candidate should have significant
achievements in science, to be involved in the
above-stated discipline, have the predisposition to
lead scientific research and to conduct educational
activity, have the ability to obtain external research
funding.

Job Description (English, detailed information –
max 3000 characters)
Nr. job position *
Main Research Field *
(Wyróżnić jedną pozycję)

Please select:
Agricultural sciences
Anthropology
Agriculture
Arts
Astronomy
Biological sciences
Chemistry
Communication sciences
Computer sciences
Criminology
Cultural studies
Demography
Economics
Educational sciences
Engineering
Environmental sciences
Ethics in health sciences
Ethics in natural sciences
Ethics in physical sciences
Ethics in social sciences
Geography
History
Information sciences
Juridical sciences
Language sciences
Literature
Mathematics
Medical sciences
Neurosciences
Pharmacological sciences
Philosophy
Physics
Political sciences
Psychological sciences
Religious sciences
Sociology
Technology

Other
All
Sub Research Field
Career Stage *
(Wyróżnić jedną pozycję)

Research Profile *
(Wyróżnić jedną pozycję)

Please select:
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post
graduate)
Experienced researcher or 4-10 yrs
(Post-Doc)
More Experienced Researcher or 10 yrs
(Senior)
Please select:
First Stage Researcher (R1)
Recognised Researcher (R2)
Established Researcher (R3)
Leading Researcher (R4)

Benefits
(English, parental leave, vacation days, etc.)
Comment/web site for additional job details
(English)
Job Details (mandatory)
Type of Contract *
(Wyróżnić jedną pozycję)

Status *
(Wyróżnić jedną pozycję)

Hours Per Week (mandatory only for Full-time
and Part-time status)
Company/Institute *
Country * (where job is carried out)
State/Province
City
Postal Code
Street

Please select:
Pernament
Temporary
To be defined
Other
Please select:
Full-time
Part-time
Negotiable
Other
40
Warsaw University of Technology
POLAND
Warsaw
00-664
Noakowskiego 3

Organisation/Institute Contact Data (mandatory)
Organisation *

Warsaw University of Technology
Faculty of Chemistry

Organisation/Institution Type *

Academic

Faculty/Department/Research Lab
Country *

POLAND

City *

Warsaw

State/Province
Postal Code

00-664

Street

Noakowskiego 3

E-Mail *

dziekan@ch.pw.edu.pl

Website
Phone
Mobile Phone
Fax

Application Details (mandatory)
Envisaged Job Starting Date (dd/mm/yyyy)
15/06/2012
09/05/2012
Application Deadline *
Please select:
email
How To Apply *
website
other – by post

