
INSTYTUCJA:  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 

 

MIASTO:  Kraków 

 

STANOWISKO:  profesor nadzwyczajny 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  ekologia 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  07.06.2018 r. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: ekologia, bioróżnorodność, biogeochemia, przemiany środowiskowe, 

środowiska polarne, Arktyka, Antarktyka. 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika 

naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

biologicznych, w dyscyplinie ekologia, do realizacji interdyscyplinarnych badań w dziedzinie 
bioróżnorodności, ekologii i ochrony ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem 

przemian i uwarunkowań zróżnicowania biologicznego i biogeochemicznego ekosystemów 

polarnych. Kandydat musi posiadać doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu prac 

badawczych oraz w zakresie organizowania i kierowania zespołem badawczym, zarówno w 

pracach terenowych jak i laboratoryjnych, potwierdzone stażami w zagranicznych 

placówkach naukowych oraz prowadzeniem badań w kraju i za granicą, ze szczególnym 

uwzględnieniem doświadczenia w prowadzeniu badań w ekstremalnych warunkach 

środowisk polarnych. Kandydat powinien posiadać również znaczny dorobek naukowy, w 

szczególności w zakresie tematycznym opisanym powyżej, potwierdzony publikacjami w  

renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.  

 
Okres zatrudnienia: od 15 czerwca 2018 r.,  na czas nieokreślony. 

 



 

Wymagania: 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 
1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekologia. 
2. Posiadać znaczący dorobek naukowy w dziedzinie ekologii polarnej w zakresie opisanym 

powyżej, potwierdzony publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych oraz 

prezentacjami na międzynarodowych konferencjach naukowych. 
3. Posiadać duże doświadczenie w prowadzeniu badaniach terenowych i laboratoryjnych w 

zakresie opisanym powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem badań w ekstremalnych 

warunkach środowisk polarnych. 

4. Dysponować dużym doświadczeniem w kierowaniu zespołami badawczymi, w tym 

zespołami międzynarodowymi. 

5. Posiadać doświadczenie w zdobywaniu i prowadzeniu projektów badawczych, w tym 

zarówno projektów finansowanych ze środków krajowych jaki i zagranicznych. 
6. Posiadać biegłą znajomość języka angielskiego.  

 

Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty: 
- podanie wraz z listem motywacyjnym, skierowane do Dyrektora IOP PAN; 
- życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć; 
- kopię (odpis) dyplomu doktora habilitowanego lub odnośny dokument; 
- kserokopię dokumentu tożsamości;  
- oświadczenie, że IOP PAN będzie pierwszym miejscem pracy; 
- oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IOP PAN (do wglądu w 

Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pok. 14) 
- informacje kontaktowe. 
 

Tryb i termin składania ofert: 
Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, 

pok. 14. 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 07 czerwca 2018 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 11 czerwca  2018 r. 
O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego 

rozstrzygnięciu  
 

 


