
 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ  

I NAUK O ZWIERZĘTACH 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
ogłasza konkurs 

na stanowisko a d i u n k t a  z  h a b i l i t a c j ą  w Instytucie Weterynarii 
I. Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych 

2. Wykazanie się znaczącym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym  

w zakresie nauk klinicznych zwierząt gospodarskich lub zwierząt towarzyszących, w 

szczególności chirurgii i diagnostyki obrazowej.  

3. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej 

na stanowisku nauczyciela akademickiego 

4. Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk 

weterynaryjnych  

5. Dobra znajomość języka angielskiego 

II. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni 

2. Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie, wraz z fotografią 

3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk weterynaryjnych 

4. Autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo-badawczej, 

dydaktycznej i organizacyjnej 

5. Wykaz prac naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego jednolitych 

studiów magisterskich kierunku Weterynaria na UP w Poznaniu 

7. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w Uniwersytecie 

8. CV 

9. Świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego  

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy składać  

w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28. 

Warunkiem zakwalifikowania Kandydatów jest osobiste zaprezentowanie się dnia  

20 lutego 2017 r. przed komisją konkursową. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11.00 

w sali Instytutu Weterynarii przy ul. Wołyńskiej 35 w Poznaniu. 

III. Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 marca 2017 r. 

IV. Termin składania dokumentów upływa 15 lutego 2017 r. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 lutego 2017 r. 

VI. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym 

pismem, skierowanym na adres wskazany przez kandydata.         
                                                                                          

 
              DZIEKAN 

 
             Prof. dr hab. Piotr Ślósarz  


