
Dziekan 

Wydziału Chemii za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

starszego wykładowcy 

w Zakładzie Dydaktyki i Popularyzacji Nauki 

 

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:  

- posiadać tytuł doktora nauk chemicznych, 

- mieć co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu 

różnorodnych pod względem formy zajęć (zajęcia laboratoryjne, konwersatoryjne, 

wykłady, ćwiczenia audytoryjne  itp.), w tym zajęć przygotowujących do zawodu 

nauczyciela, 

- posiadać niezbędną wiedzę z zakresu organizacji kształcenia chemicznego w Polsce w 

szkołach oraz z zakresu kształcenia nauczycieli chemii, 

- dysponować dorobkiem naukowym, który dotyczyłby zagadnień związanych z 

kształceniem chemicznym (przyrodniczym) na różnych poziomach nauczania, 

- posiadać doświadczenie w realizowaniu projektów UE i ich administrowaniu 

- posiadać doświadczenie w popularyzowaniu  nauki, 

- posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej uczelni wyższej. 

 

1. Tematyka 

- przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela (prowadzenie zajęć wynikających z 

realizacji Modułu Kształcenia Nauczycielskiego na kierunku CHEMIA prowadzonego przez 

Wydział Chemii, a w szczególności: prowadzenie: ćwiczeń konwersatoryjnych i 

laboratoryjnych z "Dydaktyki chemii", praktyk przedmiotowych z chemii, pracowni 

dyplomowej, magisterskiej) 

- koordynowanie nauczycielskich praktyk studenckich wynikających z aktualnych przepisów 

(Rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dn.17.01.2012 roku w sprawie 

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) 

- przygotowanie i prowadzenie zajęć z podstaw chemii dla kierunków inne niż chemiczne 

(ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne) 

- udział w projektach edukacyjnych oraz w działaniach na rzecz popularyzacji chemii wśród 

młodzieży szkolnej  

 

2. Oczekiwania 

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni spełniać następujące wymagania: 

- posiadać tytuł doktora nauk chemicznych, 

- mieć co najmniej 5–letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu 

różnorodnych pod względem formy zajęć (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia 

laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne, praktyki w szkole itp.), w tym zajęć 

przygotowujących do zawodu nauczyciela, 



- posiadać niezbędną wiedzę z zakresu organizacji kształcenia chemicznego w Polsce w 

szkołach oraz z zakresu kształcenia nauczycieli chemii, 

- dysponować dorobkiem naukowym, który dotyczyłby zagadnień związanych z 

kształceniem chemicznym (przyrodniczym) na różnych poziomach nauczania, 

- posiadać doświadczenie w realizowaniu projektów UE i ich administrowaniu, 

- posiadać doświadczenie w popularyzowaniu  nauki, 

- posiadać doświadczenie w działalności organizacyjnej uczelni wyższej. 

 

3. Wymagane dokumenty 
Kandydaci powinni złożyć: 

- podanie – zgłoszenie do konkursu kierowane do JM Rektora UG  

- życiorys  

- odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie  

 Działu Zarządzania Kadrami)  

- informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 

 
 

Termin zgłaszania upływa z dniem: 19.03.2018 r. 

 

Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu 

Gdańskiego,  

ul. Wita Stwosza 63,  

80-308 Gdańsk, pok. C110, tel. 58 52350 10 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 


