
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Biologii i Nauk o Ziemi 

MIASTO: Słupsk 

STANOWISKO: Asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o Ziemi i środowisku 

DZIEDZINA: Nauki ścisłe i przyrodnicze 

DATA OGŁOSZENIA:  14 października 2019 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  14 listopada 2019 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE: geografia fizyczna, geochemia, ochrona środowiska 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi w Słupsku; kandydat/ka 

powinien/powinna dysponować dyplomem magisterskim z zakresu geografii, znajomością 

podstawowych analiz chemicznych i cech fizycznych osadów, znajomością obsługi urządzeń 

laboratoryjnych, znajomością obsługi komputera (MS Office) oraz znajomością języka angielskiego. 

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska asystenta w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi w pełnym 

wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy. 

Zadania:  

-  prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie geografii fizycznej i ochrony środowiska; 

- praca w laboratorium Geologiczno-Gleboznawczym (prowadzenie prac badawczych z 

wykorzystaniem sprzętu i aparatury do analiz geochemicznych, przygotowywanie ćwiczeń 

laboratoryjnych dla studentów i pomoc w realizacji prac dyplomowych; 

- realizacja indywidualnego rozwoju naukowo-badawczego oraz praca w zespołowych projektach 

naukowo-badawczych; 

- udział w działaniach organizacyjnych i promocyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Wymagania:  

- praca magisterska lub licencjacka napisana w oparciu o metody analiz geochemicznych 

(środowiskowe badania gleb lub osadów); 

- znajomość podstawowych analiz chemicznych wykorzystywanych w badaniach środowiskowych, 

gleb i sedymentologii; 

- gotowość podjęcia rozwoju i doskonalenia w obszarze geochemii – warsztaty, szkolenia, 

samokształcenie; 

- doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz obsłudze urządzeń i aparatury laboratoryjnej; 



- znajomość obsługi komputera (MS Office); 

- znajomość języka angielskiego co najmniej w stopniu dobrym. 

Wymagane dokumenty:  

(druki do pobrania ze strony http://apsl.edu.pl/dokumenty - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – 
konkurs) 

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

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys 

4. Kopia 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. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) 

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

będzie podstawowym miejscem pracy.  

9. 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 

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi 

Ul. Arciszewskiego 22b (pok. 112) 

76-200 Słupsk  

- pocztą elektroniczną:  

biologia@apsl.edu.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu:  (data) 20 listopada 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

http://apsl.edu.pl/dokumenty


INSTITUTION: Pomeranian University in Słupsk, Institute of Biology and Earth Sciences 

THE CITY: Słupsk 

POSITION: ASSISTANT 

FIELD:  Natural sciences  

DISCIPLINE OF SCIENCE: Earth and related environmental sciences  

 

KEYWORDS: physical geography, geochemistry, environmental protection 

Description: 

Full-time job – Assistant in the Institute of Biology and Earth Sciences at Pomeranian University in 

Słupsk as the main place of work 

 

Works: 

- conducting classes in physical geography and environmental protection; 

- work in the Geological and Soil Science laboratory (conducting research using equipment and 

apparatus for geochemical analyzes, preparing laboratory exercises for students and assistance in the 

implementation of diploma theses; 

- implementation of individual research development and work in team research projects; 

- participation in organizational and promotional activities at the Pomeranian University in Słupsk. 

 

Requirements: 

- Master’s or Bachelor’s thesis written on the basis of geochemical analysis methods (environmental 

soil or sediment research); 

- knowledge of basic chemical analyzes used in environmental, soil and sedimentological studies; 

- readiness to undertake development and improvement in the field of geochemistry – workshops, 

trainings, self-education; 

- experience in laboratory work and equipment operation; 

- computer skills (MS Office); 

- knowledge of English at a good level. 


