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Weterynaria, nauki o zwierzętach, zwierzęta egzotyczne, schorzenia
płazów i gadów
OPIS (tematyka, oczekiwania,
Od kandydata na stanowisko oczekuje się doświadczenia
uwagi)
zawodowego z zakresu chirurgii zwierząt, ortopedii zwierząt
udomowionych i egzotycznych, a w szczególności prowadzenia
zabiegów leczniczych z tego zakresu. Dodatkowo kandydat powinien
posiadać specjalizację z chirurgii weterynaryjnej.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
 posiadanie dyplomu lekarza weterynarii,
 posiadanie dyplomu ukończenia studiów specjalizacyjnych z chirurgii weterynaryjnej,
 umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego do badań krwi i USG,
 doświadczenie z zakresu prowadzenia zabiegów chirurgicznych aparatu ruchu,
 udokumentowana znajomość technik chirurgicznych ryb, płazów i gadów,
 udokumentowane publikacją naukową ze wskaźnikiem Impact Factor doświadczenie w prowadzeniu badań
naukowych,
 w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu
umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
WYKAZ WYMAGANYCH
1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
DOKUMENTÓW
2) cv kandydata,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz
osiągnięć w rozwoju kadry,
5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109.
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami),
6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J.
1
Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym /dodatkowym
miejscem zatrudnienia kandydata,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP
danych osobowych.
Dokumenty należy składać:
osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i
Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz,
telefon: 52 374 97 15
e-mail: whibz@utp.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.
SŁOWA KLUCZOWE
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niepotrzebne skreślić – wybór jednostki organizacyjnej ogłaszającej konkurs

