
ZARZĄDZENIE nr 9/2018 

 

Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin 

im. Franciszka Górskiego  

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 

z dnia 18.10.2018 

w sprawie: 

ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizjologii Roślin 

 im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) w Krakowie  

 

Na podstawie art. 52, 54 ust. l, 91 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. nr 96. poz. 619) oraz 

§ 10 ust. 1 pkt 2 i 9 i § 18 ust. 2 pkt 7 Statutu IFR PAN i  

Załącznika nr 1 do Zarządzenia Dyrektora IFR PAN 6/2012 z dnia 25 października 2012. 

 

§ l 

Ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Rozwoju IFR PAN. 

 

§2 

Ustalam warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko adiunkta oraz warunki 

przeprowadzenia konkursu, które zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§3 

Powołuję komisję, w skład której wchodzą: 

 

 Prof. dr hab. Elżbieta  Pisulewska– przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadr Rady 

Naukowej IFR PAN; 

 Dr hab. Franciszek Janowiak profesor IFR PAN -  z-ca Dyrektora d/s Naukowych IFR 

PAN; 

 Dr hab. Anna Janeczko profesor IFR PAN –  kierownik Zakładu Biologii Rozwoju 

IFR PAN; 

 Prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak – z-ca kierownika Zakładu Biologii 

Rozwoju IFR PAN; 

 

Sekretarz Komisji: Bożena Gołąbek  – dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 



 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

 

do Zarządzenia nr  9/2018 Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin 

im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk 

 

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego  

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

ADIUNKTA W ZAKŁADZIE BIOLOGII ROZWOJU  

 

Zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko adiunkta w IFR PAN określa Załącznik nr 

1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 6/2012 dostępny jako załącznik do zarządzenia  

 

OPIS STANOWISKA: 

Zadania/Rola w zespole  

 prowadzenie badań naukowych w zakresie fizjologii roślin dotyczących 

biochemicznych i molekularnych podstaw wzrostu i rozwoju roślin  

 publikacja wyników we wiodących czasopismach międzynarodowych 

 podejmowanie starań o uzyskanie projektów badawczych  

 udział w działalności organizacyjnej, dydaktycznej i popularyzatorskiej prowadzonej 

przez ZBR 

 

 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w formie papierowej  

Do 15 grudnia 2018 r. z dopiskiem „Konkurs adiunkt 9/2018/ZBR-IFR PAN” 

na adres: 

Instytut Fizjologii Roślin 

im. Franciszka Gorskiego Polskiej Akademii Nauk 

ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków 

 

oraz w wersji elektronicznej (PDF) na adres: 

b.golabek@ifr-pan.edu.pl  

 

 



WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 

Wymagania formalne i kwalifikacje dla adiunkta: 

 stopień naukowy doktora w zakresie nauk biologicznych, rolniczych lub pokrewnych 

 znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym  

 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne 

porozumiewanie się, czytanie i pisanie 

 posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej na stanowisku adiunkta oraz 

pracy w zespole 

 zdolność do mobilności naukowej (zmiana tematyki badawczej, staże naukowe) 

 

Wymagania dodatkowe: 

• znajomość problematyki i nowoczesnych metod analitycznych stosowanych  

w fizjologii i biochemii roślin 

• znajomość metod z zakresu biologii molekularnej/genetyki  

• kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej 

• znajomość programów komputerowych przydatnych w szeroko rozumianych pracach 

naukowych 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

- podanie, 

- życiorys w formie CV, 

- kwestionariusz osobowy (w załączniku) 

- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk biologicznych lub rolniczych, 

 - spis osiągnięć naukowo-badawczych, w tym: odbyte staże, wykaz publikacji, 

wystąpienia na konferencjach, 

- opis przebiegu dotychczasowej pracy,  

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji, (w załączniku) 

 

Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji  

i osiągnięć naukowych kandydata. 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą 

podjęcia pracy Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii 

Nauk będzie jego podstawowym miejscem pracy. 

 



Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2019  

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, cały etat. 


