
        Lublin, dnia 30.07.2013 r. 
 
TDz. 11/ 78 /2013 

 
REKTOR  

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  w  LUBLINIE 
ogłasza 

KONKURS  OTWARTY 

na stanowisko profesora zwyczajnego 

na Wydziale Inżynierii Produkcji 
w Katedrze Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,  

         Zakładzie Inżynierii Wiejskiej i Geodezji  
 

Wymagania dla kandydatów: 
• tytuł  naukowy profesora nauk technicznych z dorobkiem naukowym w zakresie geodezji i 

kartografii    
• obszerny i wartościowy dorobek naukowy określony według systemu punktowej oceny,  

nie niższy niż określony przez Senat UP w Lublinie  
(Uchwala nr 52/2005-2006 z 22.09.2006 r. z poźn. zmianami) 

• osiągnięcia w kierowaniu zespołem badawczym i tworzeniu własnej szkoły naukowej 
nie niższe niż określone przez Senat UP w Lublinie (Uchwała nr 49/2008-2009 z 13.05.2009 r.) 

• osiągnięcia organizacyjne, także poza lokalnym ośrodkiem naukowym, co może się 
wyrażać udziałem w zespołach oceniających programy i tematy badań, pełnieniem 
wybieralnych funkcji w zarządach głównych krajowych lub międzynarodowych 
towarzystw naukowych, recenzjami wydawniczymi, habilitacyjnymi lub rozpraw 
doktorskich zamawianymi przez inne ośrodki naukowe, lub innymi działaniami 
związanymi z realizacją badań i dydaktyki o co najmniej krajowym zasięgu 

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 
• posiadać dobrą znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim) 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy 

(formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni) 
• akt nadania tytułu naukowego 
• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie 
• informacje o działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej oraz osiągnięciach 

z zakresu kształcenia kadry naukowej 
• wykaz publikacji wraz z zestawieniem liczby punktów 
• oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 
• oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

UP w Lublinie nie zapewnia mieszkania. 
 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji 
UP w Lublinie, ul. Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06) w terminie do dnia 03.09.2013 r. 

 
 


