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DZIEKAN   WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI 

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO w  LUBLINIE 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko   adiunkta   

 w Katedrze Energetyki i Pojazdów 

 
Wymagania dla kandydatów: 
- stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie konwertorów katalitycznych 

- obszerny i wartościowy dorobek naukowy określony według systemu punktowej oceny, nie niższy 

niż określony przez Senat UP w Lublinie (Uchwała nr 13/2013-2014 z 31 stycznia 2014 r., 

-  udokumentowany dorobek praktyczny 

- doświadczenie w pracy dydaktycznej (co najmniej 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na 

poziomie akademickim z zakresu technologii chemicznej i inżynierii chemicznej 

- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu katalitycznych procesów utleniania 

węglowodorów i kinetyki procesów utleniania 

- znajomość technik badań i optymalizacji konwertorów katalitycznych 

- znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2, potwierdzona  certyfikatem zewnętrznym  

- dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim) 

- nienaganna postawa etyczno-moralna    

Dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe i szkolenia z zakresu: zarządzania 

projektami, zarządzania procesami badawczymi i rozwojowymi w jednostkach naukowych, 

komercjalizacji badań naukowych, promocji badań naukowych. 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 podanie do JM Rektora 

 życiorys 

 kwestionariusz osobowy 

 dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie 

 wykaz dorobku naukowego z zestawieniem liczby punktów 

 udokumentowany dorobek praktyczny 

 certyfikat językowy 

 opinia przełożonego o pracy dydaktycznej  

 oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania 

konkursu 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań art.109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z 

późniejszymi zmianami 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie  

ul. Głęboka 28 pok. 138 (tel. 531-96-60) w terminie do dnia  10.09.2014 r. 
Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w Katedrze  

Energetyki i Pojazdów  (ul. Głęboka 28 tel. 081 - 531-97-16). 

                    Dziekan  

                                                               Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie 

                                                               /-/ prof. dr hab. Andrzej Marczuk 


