
 

 

Wrocław, 29.06.2016. 
 
 

 
                 K O N K U R S  
 

 
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza otwarty 

konkurs na cztery czasowe stanowiska adiunkta lub starszego wykładowcy lub asystenta w Instytucie 
Matematycznym dla osób posiadających (lub aktualnie ubiegających się o) stopień doktora nauk 
matematycznych w zakresie matematyki.  

Kandydaci powinni się wykazać dorobkiem naukowym opublikowanym w bardzo dobrych 
czasopismach naukowych oraz aktywnością naukową po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
wskazującą na perspektywy uzyskania habilitacji. Wysoko oceniana będzie również aktywność w 
staraniach o granty. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy nastąpi od 
1.10.2016. Oprócz dokumentacji, wymagane będą dwa listy rekomendacyjne, w tym jeden spoza 
ośrodka kandydata.   

Kandydaci na stanowisko asystenta powinni się wykazać udokumentowanym dorobkiem 
naukowym (napisana praca doktorska lub jej część, recenzje pracy doktorskiej lub opinie o stopniu 
jej zaawansowania, prace opublikowane, informacja o pracach przyjętych do druku). Zatrudnienie na 
stanowisku asystenta nastąpi na co najwyżej dwa lata począwszy od 1.10.2016. W przypadku  gdy 
kandydat nie posiada stopnia doktora, powinien dostarczyć  opinię promotora,  zawierającą  
stwierdzenie, kiedy praca została (lub zostanie)  złożona celem powołania recenzentów.  

Dopuszcza się nieobsadzenie któregoś ze stanowisk w przypadku braku odpowiednich 
kandydatów. Podanie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do 19.08.2016 w dziekanacie 
Wydziału Matematyki i Informatyki, u. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław, p. 28, tel. 71 3757895, 
email:  dziekan@math.uni.wroc.pl. 

    Listy rekomendacyjne powinny być zaadresowane do Dziekana Wydziału Matematyki i 
Informatyki, wysłane bezpośrednio przez opiniodawców na adres: Piotr.Biler@math.uni.wroc.pl, lub 
dołączone do dokumentacji w zaklejonych i podpisanych na sklejeniu kopertach.  

 
Wymagana dokumentacja: podanie, wniosek wg załączonego wzoru*, odpis dyplomu doktorskiego 
lub magisterskiego,  kwestionariusz osobowy, kopie publikacji kandydata* (w tym pracy doktorskiej 
lub jej części) – *) preferowane są wersje elektroniczne w formacie .pdf. Należy też podać spis 
nazwisk i adresów e-mailowych osób, do których można się zwrócić o dodatkowe  opinie o 
kandydacie. W przypadku osób, które były już zatrudnione na stanowisku adiunkta, załączyć należy 
plan badawczy związany z perspektywą uzyskania habilitacji.  
 
Dokumenty kandydatów mogą być udostępnione wszystkim członkom Rady Wydziału Matematyki i 
Informatyki UWr. Opinie osób, do których zwrócą się kandydaci z prośbą o rekomendacje będą 
traktowane jako jawne, tzn. dostępne wszystkim członkom Rady Wydziału (z wyłączeniem osób 
startujących w konkursie) – chyba, że opiniodawca zastrzeże sobie poufność. Opinie recenzentów, do 
których dodatkowo może zwrócić się komisja konkursowa, będą traktowane jako poufne, tzn. 
dostępne tylko członkom Wydziałowej Komisji Konkursowej. 


