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KONKURS
NA STANOWISKO ADIUNKTA

W INSTYTUCIE BOTANIKI IM.W . SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z Ustawq o Polskiej Akademii Nauk z dn. 30 kwietnia 2010 (Dz.
U. Nr 96, poz. 620) w oparciu o artykul 91.5 tej Ustawy.
Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN oglasza konkurs na stanowisko adiunkta w
Zakladzie Systematyki i Fitogeografii Roslin Naczyniowych.
Osoby ubiegaj^ce si§ o w/w stanowisko powinny odpowiadac nastfpujqcym kryteriom
kwalifikacyj nym:
1. posiadac stopien doktora nauk biologicznych lub pokrewnych,
2. posiadac przygotowanie do badan w zakresie cytologii, w tym znajomosc metodyki
cytometrii przeplywowej (dobrze widziane b^dzie doswiadczenie w pracach wykonanych z
uzyciem w/w metody),
3. posiadac dorobek naukowy wyrazony w publikacjach (bye autorem lub wspolautorem
przynajmniej 2 oryginalnych prac naukowych),
4. wykazac si§ dobr^ znajomosci^ j^zyka angielskiego,
5. kryteria dodatkowe:
- podstawowa znajomosc innych j^zykow obcych
- znajomosc programow komputerowych przydatnych w szeroko rozumianych pracach
taksonomicznych
- znajomosc technik wykorzystywanych w mikroskopii skaningowej
- umiej^tnosc pracy w zespole.
Zgloszenie do konkursu powinno zawierac:
a) podanie,
b) na podaniu nalezy dopisac:
"Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb§dnych dla realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133,
Poz. 883).",
c) zyciorys w formic C V ,
d) kwestionariusz osobowy,
e) odpis dyplomu uzyskania tytulu doktora,
f) wykaz dorobku naukowego (spis publikacji naukowych),
g) opis przebiegu dotychczasowej pracy naukowej,
h) program dzialalnosci naukowej kandydata na przyszlym stanowisku,
i) oswiadczenie kandydata, iz z chwil^ podj^cia pracy Instytut Botaniki im. Wladyslawa Szafera
PAN b^dzie jego podstawowym miejscem pracy,
j ) oswiadczenie o odbyciu zagranicznego stazu naukowego.
Termin skladania dokumentow do dnia: 29.11.2016 r.
Zgioszenia do konkursu przyjmuje Sekretariat Instytutu Botaniki P A N (pokoj 101) ul. Lubicz 46,
Krakow. Zgioszenia mozna skladac osobiscie lub przeslac poczt^ w kopercie z dopiskiem „Konkurs na
stanowisko adiunkta".

Krakow, 09.11.2016 r.

