
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: Profesor Instytutu w Zakładzie Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw 

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo lub technologia 

żywności i żywienia 

DATA OGŁOSZENIA: 7 lutego 2020 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 marca 2020 r. 

LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/naukowe_stanowiska.html 

SŁOWA KLUCZOWE: profesor instytutu, nauki rolnicze, laboratorium, przetwórstwo owoców 

i warzyw. 

OPIS: 

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie 

Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw.  

Do obowiązków Kandydata będzie należało:  

1. Planowanie, zakładanie i prowadzenie prac eksperymentalnych z zakresu przetwórstwa i oceny 

jakości owoców i warzyw 

2. wykonywanie prac laboratoryjnych przy ocenie jakości produktów żywnościowych, 

w szczególności z owoców i warzyw,  

3. interpretacja uzyskanych wyników badań wraz z analizą statystyczną i opracowywanie 

sprawozdań z prowadzonych prac badawczych.  

4. pozyskiwanie projektów badawczych,  

5. pisanie publikacji do czasopism naukowych w języku polskim i angielskim oraz artykułów 

popularnych, a także czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych 

 

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego, zgodnie z art. 114 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami)  

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie ogrodnictwo, interdyscyplinarną wiedzę,  kwalifikacje 

i umiejętności pozwalające na realizację celów badawczych Pracowni Przetwórstwa i Oceny jakości 

Owoców i Warzyw. Ponadto powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności pozwalające na 

samodzielne prowadzenie badań oraz realizację celów badawczych w Zakładzie Przechowalnictwa 

i Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Wymagane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe 

w jednostce naukowej, na stanowisku badawczym, w prowadzeniu doświadczeń polowych  

i szklarniowych,  dorobek naukowy,  biegła obsługa komputera oraz dobra znajomość języka 

angielskiego z uwzględnieniem terminologii specjalistycznej oraz doświadczenie w pracy w projektach 

międzynarodowych, pozwalająca na pisanie prac naukowych. Mile widziana udokumentowana wiedza 

Kandydata na temat organizacji pracy w laboratorium chemicznym. 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

- podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora IO  

- odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego, 



- życiorys naukowy wraz z listą publikacji przed uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego oraz po 

habilitacji. 

- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,  

- oświadczenie o niekaralności, 

- oświadczenie o znajomości języka angielskiego, potwierdzone certyfikatem,  

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

- oświadczenie kandydata, że w razie zatrudnienia na stanowisku profesora, Instytut Ogrodnictwa będzie 

jego pierwszym miejscem zatrudnienia.  

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 9 marca 2020 r. osobiście lub listem poleconym w Dziale 

Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice.  

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub 

listownie. 


