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DZIEKAN 
WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO 

AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA 
W CZĘSTOCHOWIE 

ogłasza 
 

KONKURS 
na stanowisko starszego wykładowcy  

w Instytucie Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii AJD w Częstochowie 
Stanowisko do objęcia od  1.10.2014r. 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o 
Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami) oraz 
odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
1. posiadają dyplom doktora nauk przyrodniczych lub biologicznych, 
2. specjalizują się w entomologii i paleoentomologii. Preferowana znajomość taksonomii i 

systematyki piewików (Hemiptera, Fulgoromorpha et Cicadomorpha), związana z opieka nad 
kolekcjami muzealnymi (fauny współczesnej i kopalnej) znajdującymi się w Instytucie ChOSiB. 

3. posiadają wiedzę oraz przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu biologii 
środowiskowej, w szczególności z: ochrony środowiska morskiego, ekologii morza, biogeografii i 
ewolucjonizmu, 

4. posiadają przynajmniej dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na 
kierunkach: ochrona środowiska, biologia, biotechnologia 

5. zajmowały kierownicze stanowiska w jednostkach strukturalnych wydziału uczelni wyŜszej.  
6. umieją i mogą się wykazać pozyskiwaniem pozauczelnianych środków finansowych na działalność 

dydaktyczną, w tym na organizowanie pracowni dydaktycznych, zakup sprzętu, pomocy 
dydaktycznych 

7. posiadają udokumentowane osiągnięcia w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie 
biologii środowiskowej i ochrony przyrody, 

8. mogą wykazać się udziałem w programach lub zajęciach dydaktycznych prowadzonych w ramach 
projektów unijnych, lub w ramach  form współpracy międzynarodowej. 

 
Wymagane dokumenty: 

1. Podanie – wniosek kandydata o zatrudnienie 
2. Kwestionariusz osobowy i Ŝyciorys 
3. Dyplom doktora nauk przyrodniczych lub biologicznych 
4. Opinia z poprzedniego miejsca pracy. 

Dokumenty naleŜy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 13/15 p. nr 8 w terminie do dnia 9 maja 2014r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: posiedzenie Rady Wydziału: 14 maja 2014r.. 
 
Częstochowa, dnia 9.04.2014r. 
 


