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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat (-ka) ubiegający się na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.),
dodanym art.1 pkt 91) ustawy z dn. 18.03.2011r o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz.455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt 23).
Kandydat powinien posiadać tytuł lekarza weterynarii i stopień doktora nauk weterynaryjnych.
Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób dużych
zwierząt, chorób koni oraz prowadzenia badań naukowych. Kandydat powinien posiadać dorobek
naukowy, wskazane jest co najmniej 10 letnie udokumentowane doświadczenie kliniczne. Od
kandydata wymaga się posiadania wiedzy i udokumentowanych umiejętności praktycznych w
zakresie znieczulania dużych zwierząt, w tym koni popartych stosownymi publikacjami, a także
oczekuje się predyspozycji pedagogicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, popartych
odpowiednim doświadczeniem. Wymagana jest płynna znajomość języka polskiego i
udokumentowana stosownym certyfikatem znajomość języka angielskiego.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
– podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW
– odpis dyplomu lekarza weterynarii
– odpis dyplomu nadania stopnia doktora nauk weterynaryjnych
– wykaz publikacji naukowych
– oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o
szkolnictwie wyższym
- pozytywna opinia Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki o prowadzonych zajęciach
dydaktycznych
Ponadto osoby spoza uczelni:
– kwestionariusz osobowy i 2 fotografie
– życiorys naukowy
– opinia z ostatniego miejsca pracy
– pozytywna ocena komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w
jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie.
– świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.09.2016 r.

