STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii
1.

Opis stanowiska:
koordynacja
badań
prowadzonych
przez
Zakład
Szkodliwości
Biologicznych
i Immunoalergologii;
opracowywanie publikacji naukowych i raportów tematów realizowanych przez Zakład
Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii;
udział w przygotowywaniu wniosków grantowych;
udział w procesach organizacyjnych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu związanych z prowadzonymi badanami naukowymi lub pracami rozwojowymi
oraz działalnością dydaktyczną.
Opis wymagań dla kandydata:
tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego z nauk przyrodniczych, technicznych
lub fizycznych;
znajomośc problematyki Zakładu;
przyjamniej 5- letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone:
a) publikacjami w recenzowanych czasopismach (co najmniej 70), z których co najmniej
20 powinno być wydrukowanych w czasopismach z bazy Web of Science,
b) znaczącą liczbą cytowań (przynamniej 8 według bazy Web of Science);
doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez polskie agendy rządowe
(ministerstwa, NCN, NCBR), bądź przez agendy zagraniczne/międzynarodowe, praca w zagranicznych
ośrodkach badawczych, lub udokumentowane staże zagraniczne (co najmniej pół roku).
2.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
podanie o przyjęcie do pracy oraz CV;
odpis dokumentu (potwierdzony urzędowo lub przez wykonawcę) potwierdzającego uzyskanie
stopnia lub tytułu naukowego;
inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
ewentualne listy polecające lub rekomendacje;
wykaz publikacji oraz wydruk z bazy Web of Science (Core Collection) potwierdzający liczbę
cytowań;
informacje o udziale w konferencjach, zjazdach naukowych, sympozjach, kursach;
inne, istotne zdaniem kandydata informacje, mające wpływ na przydatność do pracy naukowej;
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego;
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r. poz.
922).
3.

Aplikacje niekompletne lub nie spełniające określonych w ofercie kryteriów nie będą rozpatrywane
w postępowaniu konkursowym.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
"Konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Szkodliwości Biologicznych
i Immunoalergologii Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu"
oraz podaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego.
Dokumenty do konkursu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się
data stempla pocztowego) do:
Sekretariatu
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
ul. Kościelna 13
41- 200 Sosnowiec

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 1 do 16 czerwca 2017r.
Instytut zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania
przyczyny.

