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K O N K U R S 

Dziekan Wydziatu IMatematyki i Informatyki Uniwersytetu Wroclawskiego ogtasza 
otwarty konkurs na cztery dwuletnie stanowiska adiunkta lub asystenta oraz na pi^c 
stanowisk (z zatrudnieniem na czas nieokreslony) adiunkta lub starszego wykladowcy w 
Instytucie Matematycznym dia osob posiadaj^cych stopien doktora nauk matematycznych 
w zakresie matematyki. 

Kandydaci powinni siQ wykazac dorobkiem naukowym opublikowanym w bardzo 
dobrych czasopismach naukowych oraz aktywnosci^ naukow^ po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora wskazuj^c^ na perspektywy uzyskania habilitacji. Wysoko oceniana 
b^dzie rowniez aktywnosc w staraniach o granty. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta 
lub starszego wyktadowcy nastapi od 1.10.2016. Oprocz dokumentacji, wymagane b^d^ 
dwa listy rekomendacyjne, w tym jeden spoza osrodka kandydata. 

Kandydaci na stanowisko asystenta powinni siQ wykazac udokumentowanym 
dorobkiem naukowym (napisana praca doktorska lub jej cz^sc, recenzje pracy doktorskiej 
lub opinie o stopniu jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach 
przyj^tych do druku). Zatrudnienie na stanowisku asystenta nastapi na co najwyzej dwa 
lata pocz^wszy od 1.10.2016. W przypadku gdy kandydat nie posiada stopnia doktora, 
powinien dostarczyc opinio promotora, zawieraj^c^ stwierdzenie, kiedy praca zostata 
(lub zostanie) ztozona celem powotania recenzentow. 

Dopuszcza si^ nieobsadzenie ktoregos ze stanowisk w przypadku braku 
odpowiednich kandydatow. Podanie wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ziozyc do 
31.03.2016 w sekretariacie Instytutu Matematycznego przy pi. Grunwaldzkim 2/4, 50-
384 Wroclaw, p. 511, tel. 71 3757 401 , email : I lona.CiechanowskaOimath.uni.wroc.pl. 

Listy rekomendacyjne powinny bye zaadresowane do Dyrektora Instytutu 
Matematycznego prof. dr. hab. Ludomira Newelskiego, wyslane bezposrednio przez 
opiniodawcow na adres: Ludomir.Newelskig)math.uni.wroc.pl, lub dol^czone do 
dokumentacji w zaklejonych i podpisanych na sklejeniu kopertach. 

Wymagana dokumentacja: podanie, wniosek wg zal^czonego wzoru* , odpis dyplomu 
doktorskiego lub magisterskiego, kwestionariusz osobowy, kopie publikacji kandydata* 
(w tym pracy doktorskiej lub jej cz^sci) - * ) preferowane s^ wersje elektroniczne w 
formacie .pdf. Nalezy tez podac spis nazwisk i adresow e-mailowych osob, do ktorych 
mozna si^ zwrocic o dodatkowe opinie o kandydacie. W przypadku osob, ktore byly juz 
zatrudnione na stanowisku adiunkta, zal^czyc nalezy plan badawczy zwi^zany z 
perspektywy uzyskania habilitacji. 

Dokumenty kandydatow mogy bye udostQpnione wszystkim czlonkom Rady Wydzialu 
Matematyki i Informatyki UWr. Opinie osob, do ktorych zwrocy si^ kandydaci z prosby o 
rekomendacje b^dy traktowane jako jawne, tzn. dost^pne wszystkim czlonkom Rady 
Wydzialu (z wylyczeniem osob startujycych w konkursie) - chyba, ze opiniodawca 
zastrzeze sobie poufnosc. Opinie recenzentow, do ktorych dodatkowo moze zwrocic siQ 
komisja konkursowa, b^dy traktowane jako poufne, tzn. dostQpne tyiko czlonkom 
Wydzialowej Komisji Konkursowej. 
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