
 
TDz. 11/ 23  /2011-12         Lublin, dnia 16.01.2012 r. 

 
DZIEKAN   WYDZIAŁU  IN ŻYNIERII  PRODUKCJI 

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO w  LUBLINIE  
ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko   adiunkta 

w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki,  
w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii 

 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 

• wykształcenie wyższe – magister matematyki 
• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza 
- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy określony wg systemu punktowej 

oceny, nie niższy niż określony przez Senat UP w Lublinie 
- posiadać udokumentowany dorobek praktyczny 
- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  potwierdzoną 

certyfikatem zewnętrznym lub na poziomie B1 oraz zdany egzamin z zakresu umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym właściwym dla wskazanej powyżej dyscypliny  

- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

 
Wykaz wymaganych dokumentów: 

• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz uzyskania stopnia naukowego doktora  
• Wykaz dorobku naukowego z zestawieniem liczby punktów 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Kopia certyfikatu językowego 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 
• oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania 

konkursu 
• oświadczenie o spełnieniu wymagań art.109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z 

późniejszymi zmianami 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie  

ul. Akademicka 13 pok. 368 (tel. 445-68-06) w terminie do dnia 03.02.2012 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu: 09.02.2012 r. 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w Katedrze Zastosowań 
Matematyki i Informatyki (ul. Akademicka 13 tel. 445-65-95). 

 
 
 



 
TDz. 11/ 24  /2011-12         Lublin, dnia 16.01.2012 r. 

 
DZIEKAN   WYDZIAŁU  IN ŻYNIERII  PRODUKCJI 

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO w  LUBLINIE  
ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko   adiunkta 

w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Statystyki Matematycznej 

 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 

• wykształcenie wyższe – magister matematyki 
• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza 
- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy określony wg systemu punktowej oceny, nie 

niższy niż określony przez Senat UP w Lublinie 
- posiadać udokumentowany dorobek praktyczny 
- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  potwierdzoną 

certyfikatem zewnętrznym lub na poziomie B1 oraz zdany egzamin z zakresu umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym właściwym dla wskazanej powyżej dyscypliny  

- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    
- posiadać dobrą znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim) 

 
Wykaz wymaganych dokumentów: 

• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz uzyskania stopnia naukowego doktora  
• Wykaz dorobku naukowego z zestawieniem liczby punktów 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Kopia certyfikatu językowego 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 
• oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania 

konkursu 
• oświadczenie o spełnieniu wymagań art.109 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z 

późniejszymi zmianami 
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie  

ul. Akademicka 13 pok. 368 (tel. 445-68-06) w terminie do dnia 03.02.2012 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu: 09.02.2012 r. 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w Katedrze 
Zastosowań Matematyki i Informatyki (ul. Akademicka 13 tel. 445-65-95). 

 
 

 
 
 



 

 
TDz.111/ 15/2011-12                                                           Lublin, 12.12.2011 r. 

DZIEKAN WYDZIAŁU IN ŻYNIERII  PRODUKCJI 
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w LUBLINIE  

ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko adiunkta  

w Katedrze Podstaw Techniki, Zakładzie Modelowania i Systemów Informacyjnych  
 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 
• wykształcenie wyższe techniczne w zakresie informatyki 
• stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza 
- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy określony wg systemu punktowej 

oceny, nie niższy niż określony przez Senat UP w Lublinie 
- posiadać osiągnięcia naukowe w zakresie modelowania komputerowego procesów 

produkcyjnych (publikacje w wydawnictwach naukowych, udział w projektach 
badawczych) 

- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  potwierdzoną 
certyfikatem zewnętrznym lub na poziomie B1 oraz zdany egzamin z zakresu umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym właściwym dla wskazanej powyżej 
dyscypliny  

- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

Dodatkowymi atutami będą: 
- ukończone studia podyplomowe z zakresu informatyki w zarządzaniu 
- szkolenia i egzaminy w zakresie zarządzania systemami operacyjnymi (certyfikat MCTS Windows Server 

2008) 
- posiadanie umiejętności dydaktycznych z zakresu zarządzania systemami operacyjnymi opartymi na 

usłudze katalogowej (Windows Server 2003, Windows Server 2008) 
- posiadanie umiejętności dydaktycznych z zakresu systemów informacji przestrzennej 

 
Wykaz wymaganych dokumentów: 

• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu doktora  
• Wykaz dorobku naukowego 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Kopia certyfikatu językowego 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 

 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji 

UP w Lublinie, ul. Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06) 
w terminie do dnia 14.01.2012 r . 

 
Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać 



 
w Katedrze Podstaw Techniki (ul. Doświadczalna 50 A, tel. 461-06-05 lub 461-00-61 w. 227). 

 

DZIEKAN   WYDZIAŁU  IN ŻYNIERII  PRODUKCJI 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO   w  LUBLINIE  
ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko adiunkta  

w Katedrze Energetyki i Pojazdów       
 
Kandydat powinien spełniać nastepujące warunki: 

• wykształcenie wyższe ekonomiczne 
• stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o 

zarządzaniu 
• doświadczenie w pracy zawodowej z zakresu zarządzania 
- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy określony wg systemu punktowej 

oceny, nie niższy niż  określony przez Senat UP w Lublinie 
-    posiadać udokumentowany dorobek praktyczny 
- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  potwierdzoną 

certyfikatem zewnętrznym lub na poziomie B1 oraz zdany egzamin z zakresu umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym właściwym dla wskazanej powyżej 
dyscypliny  

- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

Dodatkowymi atutami będą: 
- ukończone studia podyplomowe, szkolenia w zakresie zarządzania  
- posiadanie kwalifikacji z zakresu wdrażania systemów zarządzania  

 
Wykaz wymaganych dokumentów: 

• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu doktora  
• Wykaz dorobku naukowego 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Kopia certyfikatu językowego 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 

 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji  

UP w Lublinie, ul. Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06) 
w terminie do dnia 4.05.2009 r . 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych  można uzyskać 
 w Katedrze Energetyki i Pojazdów (ul. Głęboka 28, tel. 445-61-47) 

 
 



 
 
 

TDz.111/  /2010-11                                                           Lublin, 3.04.2009r. 

 
DZIEKAN   WYDZIAŁU  IN ŻYNIERII  PRODUKCJI 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO   w  LUBLINIE  
ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko adiunkta  

w Katedrze Energetyki i Pojazdów       
 
Kandydat powinien spełniać nastepujące warunki: 

• wykształcenie wyższe techniczne  
• stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie budowa i 

eksploatacja maszyn  
• doświadczenie w pracy zawodowej z zakresu energetyki konwencjonalnej i 

odnawialnej (kotły, spalarki, wymienniki ciepła, sprężarki, wentylatory itp.) 
- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy określony wg systemu punktowej 

oceny, nie niższy niż  określony przez Senat UP w Lublinie  (Uchwała nr 52/2005-2006 z 22.09.2006 r. 
z późn. zmianami) 

-    posiadać udokumentowany dorobek praktyczny 
- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  potwierdzoną 

certyfikatem zewnętrznym lub na poziomie B1 oraz zdany egzamin z zakresu umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym  

- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

 
Wykaz wymaganych dokumentów: 

 
• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu doktora  
• Wykaz dorobku naukowego 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Certyfikat językowy 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 

 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji AR w Lublinie, 

ul. Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06) 
w terminie do dnia 5.05.2008 r . 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych  można uzyskać 
 w Katedrze Energetyki i Pojazdów (ul. Głęboka 28, tel. 445-61-47) 

 



 
 
 

TDz.111/ 42 /2010-11                                                           Lublin, 15.06.2011r. 

 

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI 
UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO   w  LUBLINIE 

ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko adiunkta  

w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego 
 
Kandydat powinien spełniać nastepujące warunki: 

• wykształcenie wyższe techniczne  
• stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii 
- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy, określony wg systemu punktowej 

oceny, nie niższy niż  określony przez Senat AR w Lublinie  (Uchwała nr 52/2005-2006 z 22.09.2006 r. 
z późn. zmianami) 

-    posiadać udokumentowany dorobek praktyczny 
- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  potwierdzoną 

certyfikatem zewnętrznym lub na poziomie B1 oraz zdany egzamin z zakresu umiejętności 
posługiwania się językiem specjalistycznym  

- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

 
Wykaz wymaganych dokumentów: 

 
• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu doktora  
• Wykaz dorobku naukowego 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Certyfikat językowy 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 

 
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, 

ul. Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06) 
w terminie do dnia 12.09.2011 r . 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych  można uzyskać 
 w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego  (ul. Leszczyńskiego 7, tel. 532-06-44) 

 

 



 
 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta                                                                                                                           
w    Katedrze Podstaw Techniki, 

                                 Zakładzie Teorii Maszyn i Automatyki 
wymagane kwalifikacje:  

• wykształcenie wyższe techniczne lub rolnicze w zakresie informatyki, 
sterowania i modelowania matematycznego 

• stopień naukowy doktora nauk technicznych lub rolniczych  
 
Ponadto Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy, uzyskany po ostatnim awansie, 
określony wg systemu punktowej oceny, nie niższy niż  określony przez Senat AR 
w Lublinie 

- posiadać osiągnięcia naukowe w zakresie automatyki i identyfikacji systemów 
     (publikacje w wydawnictwach naukowych, udział w projektach badawczych)   -   
posiadać udokumentowany dorobek praktyczny 
- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  

potwierdzoną certyfikatem zewnętrznym  
- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

 
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 

• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu doktora  
• Wykaz dorobku naukowego 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Certyfikat językowy 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji 

UP w Lublinie, ul. Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06) 
w terminie do dnia 20.09.2007 r . 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać 
w Katedrze Podstaw Techniki (ul. Doświadczalna 50 A, tel. 461-06-05 lub 461-00-61 w. 227). 
 

 
 

DZIEKAN  WYDZIAŁU  INŻYNIERII  PRODUKCJI 
UIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO   w  LUBLINIE 



 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta                                                                                                                           
w    Katedrze Podstaw Techniki, 

                                 Zakładzie Teorii Maszyn i Automatyki 
wymagane kwalifikacje:  

• wykształcenie wyższe techniczne lub rolnicze w zakresie informatyki, 
sterowania i modelowania matematycznego 

• stopień naukowy doktora nauk technicznych lub rolniczych  
 
Ponadto Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

- posiadać obszerny i wartościowy dorobek naukowy, uzyskany po ostatnim awansie, 
określony wg systemu punktowej oceny, nie niższy niż  określony przez Senat AR 
w Lublinie 

- posiadać osiągnięcia naukowe w zakresie automatyki i identyfikacji systemów 
     (publikacje w wydawnictwach naukowych, udział w projektach badawczych)   -   
posiadać udokumentowany dorobek praktyczny 
- wykazywać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2  

potwierdzoną certyfikatem zewnętrznym  
- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

 
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 

• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu doktora  
• Wykaz dorobku naukowego 
• Udokumentowany dorobek praktyczny 
• Certyfikat językowy 
• Opinia przełożonego o pracy dydaktycznej i naukowej 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji 

AR w Lublinie, ul. Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06) 
w terminie do dnia 20.09.2007 r . 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać 
w Katedrze Podstaw Techniki (ul. Doświadczalna 50 A, tel. 461-06-05 lub 461-00-61 w. 227). 
 

 
 
 
 
 
 

Katedrze Zastosowań Matematyki,  
w Zakładzie Teorii Eksperymentu i Biometrii  



 
 

wymagane kwalifikacje:  
♦ stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej 
     specjalność – metody statystyczne w inżynierii rolniczej  
 
 
Ponadto Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

- znajomość zaawansowanych metod informatycznych 
- posiadać osiągnięcia naukowe (publikacje w wydawnictwach naukowych)  
- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej 
- wykazywać dobrą znajomość obsługi komputera  
- znajomość języka angielskiego 

     -    wiek do 35 lat 
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    

 
 Katedrze Inżynierii Procesowej 

 
wymagane kwalifikacje:  
stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej                         specjalność – 

aparatura i inżynieria rolnicza, przetwórstwo surowców roślinnych na cele 
spożywcze, termiczna obróbka surowców 

 
Ponadto Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

- posiadać osiągnięcia naukowe (publikacje w wydawnictwach naukowych, udział w projektach 
badawczych) 

- wykazywać predyspozycje do pracy naukowo-badawczej 
- wykazywać się wysokim poziomem pracy dydaktycznej  
- wykazywać znajomość języka angielskiego i dobrą znajomość obsługi programów 

komputerowych  
- wyróżniać się nienaganną postawą etyczno-moralną    
- wiek do 35 lat 
 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać : 
• Podanie do JM Rektora 
• Życiorys 
• Kwestionariusz osobowy 
• Odpis dyplomu doktora  
• Wykaz dorobku naukowego 
• Opinia przełożonego o pracy zawodowej i dorobku naukowym 
 

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo-badawczych można uzyskać w Katedrze 
Inżynierii Procesowej , przy ul. Doświadczalnej 44, tel.461 06-83. 

 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji AR w Lublinie, ul. 
Akademicka 13 p. 368 (tel. 445-68-06)w terminie do dnia   8.09.2006 r. 

 
 


