
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: profesor zwyczajny w Pracowni Fitopatologii Sadowniczej Zakładu 

Ochrony Roślin Sadowniczych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo 

DATA OGŁOSZENIA: 04 kwietnia 2014 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05 maja 2014 r. 

LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska 

SŁOWA KLUCZOWE: fitopatologia, ochrona roślin, mikrobiologia, biologia molekularna, 

 biochemia   

 

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego w 

Pracowni Fitopatologii Sadowniczej, Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych. Badania 

prowadzone przez kandydata będą obejmowały zagadnienia związane m.in. z 

epidemiologią chorób roślin sadowniczych, ekologią patogenów, biotycznymi relacjami 

w środowiskach uprawy drzew owocowych i roślin jagodowych, odpornością roślin na 

choroby infekcyjne, wykorzystaniem czynników biologicznych i środków 

biotechnicznych w ochronie roślin przed chorobami,  

 Kandydat powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie pozwalające 

na realizację zadań badawczych Pracowni, w tym: wiedzę z zakresu metod badawczych 

wykorzystywanych w badaniach nad patogenami i chorobami roślin.  Ponadto powinien  

posiadać doświadczenie i umiejętności w kierowaniu zespołami badawczymi. 

 

Wymagane kwalifikacje: 

 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych oraz tytuł naukowy profesora 

zwyczajnego w zakresie ogrodnictwo, 

 co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku profesora zwyczajnego, 

 szeroka wiedza z zakresu ochrony roślin w różnych systemach produkcji roślinnej, a 

zwłaszcza sadowniczej, 

 wiedza z zakresu fizjopatologii i mikrobiologii roślinnej,   

 znajomość zagadnień związanych z prawodawstwem ochrony roślin, 

 znajomość metod diagnostyki fitopatologicznej, w tym doświadczenie w zakresie 

zastosowania metod molekularnych do wykrywania i identyfikacji patogenów, 

 doświadczenie w przygotowywaniu projektów krajowych i międzynarodowych, 

http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska


 znajomość obsługi komputera: program Statistica, pakiet biurowy Microsoft Office 

(przede wszystkim Microsoft Excel, Word, PowerPoint), 

 dobra znajomość języka angielskiego i bierna znajomość 2 innych języków 

nowożytnych. 

 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

 podanie o przyjęcie, 

 życiorys naukowy wraz z listą publikacji, 

 odpis dyplomu ukończenia studiów i nadania stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora zwyczajnego, 

 kopie najważniejszych publikacji, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (listy rekomendacyjne 

zawierające opinię o jego dorobku naukowym), 

 oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 

 oświadczenie, że w razie przyjęcia do pracy Instytut Ogrodnictwa będzie 

pierwszym miejscem zatrudnienia kandydata. 

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 05 maja 2014 r. osobiście lub listem 

poleconym w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna 18, 

96-100 Skierniewice. Zgłoszenia powinny być oznaczone „Konkurs na stanowisko 

profesora zwyczajnego w Pracowni Fitopatologii Sadowniczej”. 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, 

e-mailem lub listownie. 


