
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Fizyki 

MIASTO: SŁUPSK 

STANOWISKO: 

- w języku polskim: WYKŁADOWCA 

- w języku anielskim: LECTURER 
 
DYSCYPLINA NAUKOWA:  MATEMATYKA, INFORMATYKA 

DZIEDZINA: NAUKI MATEMATYCZNE 

DATA OGŁOSZENIA: 23.07.2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.08.2018 r.  

LINK DO STRONY: www.apsl.edu.pl  http://apsl.nowybip.pl/praca-dla-naukowcow 

SŁOWA KLUCZOWE: FIZYKA, MATEMATYKA 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

- w języku polskim: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizyki Środowiska, Instytutu Fizyki AP; 

kandydat/ka powinien posiadać tytuł zawodowy magistra fizyki lub matematyki. Pożądane doświadczenie przy 

realizacji projektów z udziałem środków UE, przetwarzaniu danych satelitarnych oraz w badaniach środowiska 

morskiego. 

- w języku anielskim:  

Competition for the position of lecturer at the Department of Environmental Physics, Institute of Physics, AP; the 
candidate should hold a master's degree in physics or mathematics. Desired experience in the implementation of 
projects involving EU funds, processing of satellite data and in research of the marine environment. 
 
Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska wykładowcy 

w Instytucie FIZYKI, Zakład Fizyki Środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 

w pełnym wymiarze czasu pracy,  na czas nieokreślony od 01.10.2018r. 

w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy, 

kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

   

Zadania: Prowadzenie zajęć dydaktycznych. Jednym z podstawowych zadań, które zostanie także powierzone 

zatrudnionemu wykładowcy jest opieka nad słupską częścią Systemu SatBałtyk. Efektem Projektu SatBałtyk jest 

System monitorujący Bałtyk, który musi być utrzymany przez okres minimum 5 lat od daty zakończenia projektu 

(31.12.2015). System ten działa operacyjnie, ale wymagana jest ciągła analiza rezultatów (map), które są dostarczane 

do Centrum Systemu SatBałtyk w Sopocie.  

Z uwagi na zmieniające się parametry danych m.in. satelitarnych istnieje potrzeba jego ciągłego nadzoru i 

aktualizacji.  

http://www.apsl.edu.pl/


Wymagania: : Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizyki Środowiska, Instytutu Fizyki AP; kandydat/ka 

powinien posiadać tytuł zawodowy magistra fizyki lub matematyki. Pożądane doświadczenie przy realizacji 

projektów z udziałem środków UE, przetwarzaniu danych satelitarnych oraz w badaniach środowiska morskiego, 

doświadczenie  w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

Wymagane dokumenty:  

(druki do pobrania ze strony  https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-
zatrudnienia-i-spraw-socjalnych - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs) 

 
1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku.) 

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys. 

4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 

5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 

6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 

7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z 27.07. 2005 Prawo o 

szkolnictwie wyższym. 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2135, 2281.)  

9. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie 

podstawowym miejscem pracy*.  

10. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów * 

11. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być 

przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.  

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć: 

- osobiście lub pocztą na adres:    

Akademia Pomorska w Słupsku 

Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 

Ul. Arciszewskiego 22 A 

76-200 SŁUPSK 

„Konkurs na stanowisko wykładowcy” 

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  (data) 05.09.2018 r. 

 

* niepotrzebne należy usunąć z ogłoszenia 

https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych
https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych

