
 

 

 

          Warszawa, 25.11.2019 r. 

 

Dyrektor 
Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  

w Zespole Ekologii i Biologii Roślin Drzewiastych 
 

I. WYMAGANIA: 
 

 Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub leśnych;  

 Ukończony kierunek: biologia lub pokrewny; 

 Konspekt pracy doktorskiej i udokumentowany dorobek publikacyjny  

w czasopismach angielskojęzycznych; 

 Udokumentowany udział w projektach naukowych z zakresu anatomii 

rozwojowej roślin; 

 Bardzo dobra znajomość literatury w zakresie anatomii rozwojowej roślin 

drzewiastych; 

 Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;  

 Znajomość preparatyki tkanek roślinnych; 

 Obsługa WSL core-microtome i doświadczenie w zakresie wykonywania 

preparatów anatomicznych z drewna drzew nago- i okrytonasiennych; 

 Doświadczenie w zakresie wykonywania preparatów anatomicznych tkanek 

roślinnych z wykorzystaniem ultramikrotomu, w szczególności z kambium 

waskularnego; 

 Umiejętność stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej obejmująca 

umiejętność stawiania pytań badawczych, formułowania hipotez, planowania 

doświadczeń, opracowywania wyników doświadczeń, przygotowywania do 

publikacji tekstów naukowych i ich referowania; 

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

 Znajomość programów edytorskich, graficznych i obliczeniowych w zakresie 

niezbędnym do przygotowywania opracowań, raportów, publikacji naukowych 

i prezentacji wyników; 



 Bardzo dobra umiejętność analizowania, rozumowania oraz kreatywnego 

rozwiązywania problemów; 

 Umiejętność pracy w zespole;  

 Prawo jazdy kat. B.  

 
II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW: 

 

 Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie;  

 Życiorys wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby procedury konkursowej;  

 Kopie dokumentów potwierdzających formalne uprawnienia do ubiegania się  
o stanowisko podane w konkursie;  

 Życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji;  

 Oświadczenie, że PAN OB-CZRB będzie podstawowym miejscem pracy po 
zatrudnieniu na w. wym. stanowisku;  

 Opinia naukowa opiekuna pracy doktorskiej lub kierownika jednostki;  

 Prezentacja multimedialna pracy doktorskiej (wersja elektroniczna); 

 1 zdjęcie.  
 

III. TERMIN I MIEJSCE ZGŁASZANIA WNIOSKÓW: 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie: 

 pocztą na adres: 
PAN Ogród Botaniczny –CZRB, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 
 

 lub składanie w Sekretariacie Ogrodu  
z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko adiunkta” w terminie do dnia 
30 grudnia  2019 r. do godz. 15:00. 
 
o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do 
Sekretariatu Ogrodu.  
 

IV. TERMIN PRZESŁUCHANIA KANDYDATÓW: 

dnia 31 grudnia 2019, godz. 10:00 Sala Konferencyjna Ogrodu Botanicznego 

 

 



V. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 dnia 31 grudnia 2019 r. 
 

 VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 

 styczeń 2020 r.  
 

VII.  FORMA ZATRUDNIENIA 

umowa o pracę na stanowisku adiunkta na czas określony  -  maksymalnie do 8 lat 

w wymiarze pełnego etatu z obowiązkiem wykonania pracy habilitacyjnej.  

 
   


