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DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII  

KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 

ogłasza na podstawie § 77 Statutu 

                                                               KONKURS 

na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki 

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o                            

przyjęcie do pracy, 

2. wykaz publikacji, 

3. życiorys, 

4. autoreferat naukowy, 

5. odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, 

6. kwestionariusz osobowy*, 

7. zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego*, 

8. certyfikat lub zaświadczenie ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2*. 

Do dokumentów  przygotowanych w innym języku niż polski lub angielski należy dołączyć angielskie 

tłumaczenie. 

 

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien spełniać następujące wymogi: 

1. posiadać stopień naukowy doktora nauk technicznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub 

przyrodniczych w specjalności związanej z teledetekcją,  

2. posiadać znaczny dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR, 

3. Posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie przetwarzania i interpretacji danych SAR, 

potwierdzone publikacjami naukowymi, 

4. Posiadać umiejętności do przedstawiania wyników badań w języku angielskim w postaci 

prezentacji naukowych i publikacji, 

5. Posiadać doświadczenie, preferowane na stanowisku typu post-doc, minimum 6 miesięcy, w 

zakresie prowadzenia badań z zakresu teledetekcji w renomowanym zagranicznym ośrodku 

naukowym, 

6. znać biegle język angielski co najmniej na poziomie B2*,  

7. posiadać zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego*. 

Dokumenty należy składać do dnia 8.09.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Kształtowania 

Środowiska i Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 55 we Wrocławiu.  

 
Rozstrzygnięcie konkursu do 27.09.2017 r.  

Zatrudnienie od 1.10.2017 r. 

 

*dotyczy kandydatów z Polski 
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