
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: profesor zwyczajny w Zakładzie Biologii Ogólnej i Molekularnej Instytutu 

Ogrodnictwa w Skierniewicach 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  ogrodnictwo 

DATA OGŁOSZENIA: 12 sierpnia 2014 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11 września 2014 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE: biologia ogólna roślin, biologia molekularna roślin, biotechnologia 
roślin, biochemia roślin, fizjologia roślin  
 

 

OPIS:  

Wymagane kwalifikacje: 

Kandydat powinien: 

 mieć wiedzę i doświadczenie z zakresu biologii ogólnej i molekularnej, biotechnologii, 

biochemii i fizjologii roślin. W szczególności pożądane jest doświadczenie w zakresie 

analizy genomów i transktyptomów roślin i ich patogenów, transformacji genetycznej, 

markerów molekularnych i mechanizmów molekularnych odporności na stresy biotyczne 

i abiotyczne, regulacji hormonalnej wzrostu i rozwoju roślin oraz kultur in vitro;  

 dobrze znać język angielski w mowie i piśmie; 

 mieć doświadczenie w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej oraz  

w kierowaniu zespołami badawczymi; 

 znać zasady i źródła finansowania nauki oraz wykazać się doświadczeniem  

w pozyskiwaniu środków na badania w krajowych i międzynarodowych konkursach. 

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w redakcji prac naukowych potwierdzone udziałem 

w komitetach redakcyjnych krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych. 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

 podanie o przyjęcie, 

 odpisy dyplomów magistra, doktora i doktora habilitowanego oraz decyzji o nadaniu 
tytułu  naukowego profesora, 

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


 życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji, liczbą cytowań i indeksem Hirscha wg. Web 
of Science, 

 wykaz projektów krajowych i międzynarodowych pozyskanych w postępowaniach 
konkursowych, w których kandydat był/jest kierownikiem lub głównym wykonawcą  
w okresie ostatnich 10 lat, 

 kopie najważniejszych publikacji, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (listy rekomendacyjne etc.), 

 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 11 września 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 Zakładzie Biologii Ogólnej i Molekularnej.  

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-

mailem lub listownie. 

 


