
 
 

 
 

                        UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 
                         WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI  ZWIERZ ĄT 

 
 UNIVERSITY of LIFE SCIENCES IN LUBLIN 

FACULTY OF BIOLOGY AND ANIMAL BREEDING 
ul. Akademicka 13 

tel.081/445-66-11, 445-69-91.  
20-950 Lublin, Poland      fax.081/533-35-49 
         dziekanat.bhz@up.lublin.pl 
 
ZDz 11/56/ 2012/2013      Lublin, 09 września 2013 r. 
 

Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt  
Uniwersytetu  Przyrodniczego w Lublinie 

ogłasza 

K O N K U R S  O T W A R T Y  

na stanowisko asystenta  
w Zakładzie Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody  

 
wymagania stawiane kandydatom: 
• tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku architektura krajobrazu; 
• doktorat lub zaawansowany stan prac nad rozprawą doktorską z zakresu badan 

krajobrazowych; 
• udokumentowany dorobek badawczy i projektowy z zakresu ochrony i kształtowania 

krajobrazu (co najmniej 2 publikacje wydane lub przyjęte do druku);  
• sprawne posługiwanie się programami komputerowymi: ArcGIS, Microstation, QGIS, 

AutoCad, PhotoShop, CorelDraw; 
• praktyka zawodowa w  zakresie architektury krajobrazu ( co najmniej 1 rok); 
• ukończenie kursu GIS udokumentowane certyfikatem; 
• zamiłowanie do pracy naukowo- badawczej i dydaktycznej oraz doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki 
przestrzennej, grafiki inżynierskiej w języku polskim; 

• znajomość języka angielskiego na poziomie FCE; 
wymagane dokumenty: 

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, 
• życiorys,  
• kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej 

Uczelni);  
• dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie; 
• wykaz publikacji; 
• opinie z poprzedniego miejsca pracy; 
• oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

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

wygrania konkursu; 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 września 2013 r. w Dziekanacie Wydziału 
Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 
353(tel. 81 445 66 11 ). Data zatrudnienia od 01 października 2013 r.  


