
REKTOR 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 
 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko  

profesora zwyczajnego 

 w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych  Instytutu Fizyki  

Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki określone  

w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 ze 

zmianami) oraz posiadające niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne. 

Kandydat powinien posiadać: 

 tytuł naukowy profesora nauk fizycznych, 

 wybitny dorobek naukowy zwłaszcza w zakresie fizyki teoretycznej cząstek elementarnych 

udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach zwłaszcza po uzyskaniu tytułu naukowego,  

 doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących modelowania niskoenergetycznych oddziaływań hadronów  

i oddziaływań hadronów z fotonami, obliczania poprawek radiacyjnych w ramach skonstruowanych modeli, 

symulacji procesów produkcji hadronów w procesie anihilacji elektron-pozytron,    

 znaczące osiągnięcia w pracy organizacyjnej, w tym doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu dużymi projektami 

badawczymi oraz doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi instytucji naukowych lub naukowo-

dydaktycznych, 

 znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie kształcenia kadry 

naukowej.  

Ponadto, kandydat powinien: 

 brać aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz współpracować z krajowymi  

i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 

 być twórcą lub rozwijać uznawaną poza Uniwersytetem Śląskim szkołę naukową. 
 

Dokumenty zawierające: 
 

 zgłoszenie do konkursu, 

 wniosek o zatrudnienie, 

 CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, 

 kwestionariusz osobowy, 

 kopie dyplomów: magistra, doktora, doktora habilitowanego, kopia nadania tytułu naukowego, 

 spis publikacji, w tym po uzyskaniu tytułu naukowego, 

 informacje o współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz o udziale w konferencjach, 

 wykaz osiągnięć organizacyjnych i dydaktycznych, tym w zakresie kształcenia kadry naukowej, 

 oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art.2 ust. 1 pkt 33 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), 

 oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go  

do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,  

41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1, tel. 032 3493 875  do dnia 11.05.2018 r. 
 

Informacja: 
    Oceny dorobku kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym dokona jeden recenzent z tytułem naukowym profesora 

spoza Uniwersytetu Śląskiego zatwierdzony przez Radę Wydziału, reprezentujący tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową. 

   Konkurs powinien być zakończony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Konkurs rozstrzyga Rada Wydziału. 

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym mianuje Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału,  

za zgodą Rady Wydziału i Senatu. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony. 

 

                 Rektor 

 

Katowice, dnia  4.04.2018          Prof. dr hab. Andrzej  Kowalczyk 


