
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowanie Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 

ogłasza konkurs na 

stanowisko post-doc (adiunkt naukowy) 

 

w związku z realizacją projektu OPUS 13 pt. “Jaka jest prawdziwa różnorodność 

środkowoeuropejskich traworośli – analiza podziemnych elementów zbiorowisk roślinnych 

metodą metabarkodingu wielu loci” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki   

 

Do  konkursu  mogą  przystąpić  osoby,  które  spełniają  następujące  kryteria  

kwalifikacyjne:  

 posiadanie stopnia naukowego doktora uzyskanego nie wcześniej niż 5 lat przed 

rozpoczęciem zatrudnienia 

 Udokumentowany dorobek publikacyjny w czasopismach posiadających 

współczynnik wpływu ImpactFactor (IF); 

 Doświadczenie w pracy laboratoryjnej – znajomość technik analizy DNA, znajomość 

metod molekularnych, statystycznych i bioinformatycznych wykorzystywanych w  

badaniach przyrodniczych w odniesieniu do materiału roślinnego; 

 Umiejętność stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, opracowywania 

wyników doświadczeń, przygotowywania do publikacji tekstów naukowych i 

referowania sprawozdań z prowadzonych prac badawczych; 

 Dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie oraz słownictwa naukowego, 

pozwalająca na swobodne korzystanie z literatury fachowej; 

 Umiejętność pracy z komputerem oraz wykorzystanie programów edytorskich 

graficznych i obliczeniowych w przygotowywaniu opracowań, publikacji naukowych 

i prezentacji wyników; 

 Umiejętność samodzielnej oraz zespołowej pracy, kreatywność. 

 

Opis zadań:  

-  przygotowywanie materiałów badawczych;  

-  realizacja zadań związanych z prowadzeniem biblioteki referencyjnej regionów 

barcodingowych oraz metabarcodingiem;  

-  analiza danych jakościowych i ilościowych bazujących na sekwencjach barcodowych;  



-  przeprowadzanie analiz statystycznych;  

-  interpretacja wyników;  

-  przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych.  

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie PAN OB – CZRB w 

Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, następujące dokumenty:  

1.  podanie;  

2.  list motywacyjny;  

3.  życiorys,  uwzględniający  informacje  o  wyróżnieniach  wynikających  z  prowadzenia  

badań naukowych,  stypendiach,  nagrodach,  doświadczeniu  naukowym  zdobytym  poza  

macierzystą jednostką  naukową  w  kraju  lub  za  granicą,  warsztatach  i  szkoleniach  

naukowych,  udziale  w projektach badawczych;  

4.  odpis dyplomu doktorskiego;  

5.  wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;  

7. oświadczenie stwierdzające, że PAN OB-CZRB będzie podstawowym miejscem pracy w 

przypadku wygrania konkursu; 

8. Jeden lub więcej listów polecających od naukowca, który jest zaznajomiony z Kandydatem 

(wysłanych bezpośrednio na poniższy adres e-mail). 

 

Jednocześnie  wyżej  wymienione  dokumenty  należy  zeskanować  i  przesłać  e-mailem  

pod  adres:  

anowak@uni.opole.pl 

Przewidywany okres zatrudnienia: 24 miesiące.  

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 22 czerwca 2018 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2018 r.  

 

W  razie  konieczności  zorganizowane  zostaną  rozmowy  kwalifikacyjne.  O  terminie  

rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani do dnia 24 czerwca 

2018 r.   

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  

mailto:anowak@uni.opole.pl


(zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r roku o ochronie danych osobowych tekst 

jednolity Dz.U.2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami ), w tym do zamieszczenia mojego 

imienia i nazwiska w informacji o wynikach przeprowadzonej rekrutacji na stronie 

internetowej PAN OB - CZRB w Powsinie. 

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu – dr hab. Arkadiusz Nowak, e-mail:  

anowak@uni.opole.pl 

 


