Dziekan
Wydziału Chemii za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego
w Katedrze Analizy Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie
wyższym” z dn. 27.07.2005 r. (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu
Gdańskiego § 89.
Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
 stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
1. Tematyka
 Analityka zanieczyszczeń polarnych w próbkach środowiskowych
 Badanie sposobów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń polarnych w środowisku
 Zastosowanie metod spektroskopowych do analiz jakościowych i ilościowych
 Analiza jakościowa i ilościowa związków aktywnych biologicznie
 Badanie zależności struktura – właściwości fizyko-chemiczne - aktywność związków aktywnych
biologicznie
Oczekiwania
Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:
 powinni posiadać doświadczenie w pracy z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych
(przede wszystkim HPLC, LC-MS/MS, GC, GC-MS, NMR, MS)
 udokumentowane osiągniecia naukowe (publikacje naukowe, komunikaty) w zakresie opracowywania
metodyk analitycznych, analiz środowiskowych, badania procesów zachodzących w środowisku, analiz
jakościowych i ilościowych związków aktywnych biologicznie, wykorzystania metod
spektroskopowych do analiz strukturalnych
 powinni dysponować umiejętnościami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na
poziomie akademickim z zakresu chemii analitycznej, analizy środowiska i analizy żywności
 powinni posiadać doświadczenie w przygotowywaniu i kierowaniu projektami naukowymi
 powinni wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie oraz biegłością w
posługiwaniu się naukowym językiem angielskim w mowie i piśmie
3. Wymagane dokumenty
Kandydaci powinni złożyć:
- podanie – zgłoszenie do konkursu kierowane do JM Rektora UG
- życiorys
- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Działu Zarządzania
Kadrami)
- informację o osiągnięciach naukowych
Termin zgłaszania upływa z dniem 30.08.2014 r.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Wita Stwosza 63,
80-308 Gdańsk, pok. C110, tel. 58 523 50 10
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

