KONKURS
NA STANOWISKO ASYSTENTA
W INSTYTUCIE SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Konkurs jest przeprowadzony zgodnie z art. nr 89.6 i 91.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30
kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 96, poz. 620).
Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Muzeum Przyrodniczym.
Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny odpowiadać następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:
1. Posiadać stopień doktora w dziedzinie biologii,
2. doświadczenie w badaniach paleoentomologicznych poparte dorobkiem naukowym (co
najmniej kilka publikacji w czasopismach z listy czasopism ujętych w części A,w Komunikacie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017, w tym co najmniej dwie,
w której kandydat jest pierwszym autorem),
3. udokumentowana znajomość kopalnej fauny Diptera,
4. udokumentowana znajomość metod badawczych stosowanych w badaniach taksonomicznych
i paleoentomologicznych,
5. udokumentowana prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych,
6. udokumentowana współpraca międzynarodowa,
7. bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Informacje dodatkowe:
W zakres obowiązków wchodzić będą m.in. badania taksonomiczne współczesnej i kopalnej fauny
owadów, obsługa programu Leica (wykonywanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej),
tworzenie dokumentacji naukowej.
Praca na stanowisku asystenta w MP wiąże się z koniecznością prowadzenia badań terenowych.
Przystępując do konkursu należy złożyć:
1. podanie wraz z listem motywacyjnym, skierowane do dyrektora ISEZ PAN,
2. odpis dyplomu ukończenia studiów doktoranckich,
3. życiorys,
4. kserokopię dowodu tożsamości,
5. wykaz publikacji i innych osiągnięć,
6. program działalności naukowej kandydata na przyszłym stanowisku,
7. oświadczenie, że ISEZ PAN będzie pierwszym miejscem pracy,
8. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w ISEZ PAN,
9. informacje kontaktowe.
Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie ISEZ PAN, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków. Proszę
nie składać oryginałów dokumentów
Termin składania dokumentów upływa: 29-09-2017.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 09-10-2017
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo
unieważnienia konkursu przez Dyrektora ISEZ PAN bez podania przyczyny. O wynikach konkursu
każdy kandydat zostanie powiadomiony niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.
Rezerwujemy sobie prawo do rozstrzygnięcia konkursu bez wyboru kandydata. Wygranie konkursu nie
gwarantuje zatrudnienia. ISEZ PAN nie dysponuje mieszkaniem.

