Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego
ogłaszam

KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta
w Zakładzie Tektoniki i Kartografii Geologicznej
Instytutu Geologii Podstawowej
Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warunki konkursu:








posiadać stopień doktora nauk o Ziemi, w zakresie geologii,
legitymować się dorobkiem naukowym w postaci publikacji naukowych, dokumentacji specjalistycznych
dotyczących tektoniki,
posiadać umiejętności związane z analizą strukturalną i kartowaniem geologicznym,
posiadać umiejętność posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi przeznaczonymi do
tworzenia modeli geomechanicznych, analizy sejsmiki i danych otworowych, bilansowania przekrojów
geologicznych,
wykazać się udziałem w konferencjach naukowych, projektach badawczych i specjalistycznych szkoleniach w
oprogramowaniu do sejsmiki,
posiadać czynną znajomość języka angielskiego,
posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej, geofizyki lub ćwiczeń
związanych z problematyką analizy basenów sedymentacyjnych, w tym w prowadzeniu zajęć terenowych.
Kandydaci na w/w stanowisko powinni złożyć do dnia:
2 czerwca 2017 roku
w Dziekanacie Wydziału Geologii UW, 02-089 Warszawa Al. Żwirki i Wigury 93

następujące dokumenty:



Życiorys naukowy,
Uniwersytecki kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony UW, link do strony -http://portal.uw.edu.pl/web/biurospraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania;jsessionid=1f13939083c537118c696f8251248136
 Informacje o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych /wraz z wykazem publikacji/,
 Opinię samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej
i naukowej kandydata,
 Odpis dyplomu doktora,
 Kopie najważniejszych publikacji,
 Oświadczenie o głównym miejscu pracy ( do pobrania ze strony UW).
 Konkurs jest pierwszym etapem określonej w statucie uniwersytetu warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
 Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pełny etat, na czas określony 2
lata.
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 kwietnia 2017r.
Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz.
2135 z późn. zm.).

Warszawa, dnia 15.05.2017 roku.

