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INFROMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

o wynikach konkursu 

 

 

 

Konkurs na stanowisko: asystent (etat badawczo-dydaktyczny) 

 

Jednostka organizacyjna zatrud-

niająca: 

Zakład Geologii Morza 

Instytut Oceanografii  

Wydział Oceanografii i Geografii 

Uniwersytet Gdański 

 

Data ogłoszenia konkursu: 19 grudnia 2019 r. 

 

Termin składania ofert:  17 stycznia 2020 r. 

 

Termin rozstrzygnięcia: 20 stycznia 2020 r. 

 

Ilość zgłoszeń: 1 

 

Kandydat który wygrał konkurs: mgr Jarosław Pędziński 

 

Uzasadnienie: Komisja konkursowa wypowiedziała się jednoznacznie w sprawie 

oceny złożonych na konkurs dokumentów. Dokumenty spełniają 

wymogi formalne. Zatrudnienie związane jest z potrzebą rozwoju 

badań w obszarze geologia morza w zakresie biostratygrafii  

i paleoekologii. Oceniając dorobek naukowy i zawodowy Kandy-

data Komisja uwzględniła, że dorobek przedstawiony przez mgr 

Jarosława Pędzińskiego w najpełniejszy sposób odpowiada bada-

niom prowadzonym i planowanym w Zakładzie Geologii Morza 

Instytutu Oceanografii. Z dokonanej analizy wynika, że Pan mgr 

Jarosław Pędziński posiada doświadczenie w pracy dydaktycznej 

na poziomie akademickim, w tym w prowadzeniu zajęć w języku 

angielskim, co jest szczególnie cenne w sytuacji umiędzynaroda-

wiania UG. Kandydat ma także duże doświadczenie w prowadze-

niu badań naukowych w zakresie paleoekologii zbiorników bra-

kicznych, którego potencjał wykorzystany został przy w opubli-

kowaniu kilku artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach 

oraz wielu wystąpieniach na konferencjach krajowych i między-

narodowych. Ponadto, ma duże doświadczenie w współorganiza-

cji i realizacji naukowych i dydaktycznych rejsów badawczych. 
Dodatkowym atutem mgr Pędzińskiego jest doświadczenie  

we współpracy z otoczeniem, zwłaszcza w popularyzacji oceano-

grafii, geologii i ekologii w środowisku trójmiejskim. Komisja do-



ceniła także dotychczasowe doświadczenia organizacyjne oraz 

uzyskanie I miejsca w kategorii Speed-talk Presentation na 25th 

International Diatom Symposium, w Berlinie w 2018. W związku  

z powyższym Komisja postanowiła rekomendować Kandydata do 

zatrudnienia z dniem 1 lutego 2020 r. na stanowisku asystenta na 

podstawie umowy o pracę. 

 

  

 

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii 

 

/-/ 

 

dr hab. Waldemar Surosz  

profesor Uniwersytetu Gdańskiego 

…………………………………………………………………………………………………… 

przewodniczący komisji konkursowej 

 


