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WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY 
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZ ĘSTOCHOWIE 

ogłasza 
 

KONKURS 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina: 

biologia w Instytucie Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii AJD w Częstochowie 
Stanowisko do objęcia od 1.10.2013 r. 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o 
Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27.07.2005 r. (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmian.), a takŜe 
następujące kryteria kwalifikacyjne: 

1. posiadają stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, 
dyscyplina: biologia, specjalność: biologia nowotworów  

2. posiadają znaczący dorobek naukowy (publikacje w czasopismach z Listy 
Filadelfijskiej) w zakresie reprezentowanej dyscypliny i specjalności naukowej  

3. posiadają biegłą znajomość metod biologii molekularnej i genetyki 
4. posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami badawczymi 
5. odbyły staŜ podoktorski (najlepiej w ośrodku zagranicznym) 
6. posiadają doświadczenie w promowaniu prac dyplomowych (licencjackich  

i magisterskich) 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie następujących dokumentów: 

- wniosek o zatrudnienie kandydata, 
- kwestionariusz osobowy, 
- odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina: biologia, specjalność: biologia nowotworów 
lub równorzędna decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 

- skrócona charakterystyka dorobku naukowego, 
- informacja nt. działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, 
- poświadczone kopie recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego 

lub postępowania o nadanie tytułu, 
- oświadczenie stwierdzające, Ŝe AJD będzie podstawowym miejscem pracy w 

przypadku wygrania konkursu 
- oświadczenie o zgodzie na wliczenia do minimum kadrowego studiów pierwszego i 

drugiego stopnia w przypadku wygrania konkursu 
 
Dokumenty naleŜy składać w terminie do dnia 16.09.2013 r. w: 
Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD w Częstochowie 
ul. Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa  
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: posiedzenie Rady Wydziału: 18.09.2013 r. 


