FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Instytut Ochrony Przyrody PAN
MIASTO: Kraków
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia
DATA OGŁOSZENIA: 14.10.2016 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.11.2016 r.
LINK DO STRONY: www.iop.krakow.pl
SŁOWA KLUCZOWE: ochrona przyrody, ekologia behawioralna ptaków i ssaków, tereny
rolne, antropopresja, różnorodność biologiczna
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni doświadczonego pracownika
naukowego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia,
do realizacji zadań w zakresie odpowiadającym profilowi badań statutowych realizowanych
w Zakładzie Ochrony Fauny IOP PAN. W szczególności kandydat musi posiadać
doświadczenie z dziedziny ekologii behawioralnej i populacyjnej ptaków i ssaków, w tym
wielkoskalowych badań monitoringowych, ekologii rozrodu i migracji ptaków, mechanizmów
wyboru siedliska, ekologii troficznej oraz wpływu antropopresji na bioróżnorodność.
Kandydat musi posiadać duże doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia badań
terenowych, kierowania zespołami badawczymi, wieloaspektowej analizy materiałów
terenowych, jak też publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach
naukowych. Od kandydata oczekuje się przygotowania minimum jednej publikacji w
czasopismach z listy JCR rocznie.
Okres zatrudnienia: od 01 grudnia 2016 roku na czas nieokreślony.
Wymagania:
1. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia.
2. Znaczący dorobek w dziedzinie biologii, ekologii i ochrony przyrody, w zakresie opisanym
powyżej, w tym co najmniej 20 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych z listy
JCR.
3. Doświadczenie w badaniach terenowych, w tym w kierowaniu zespołami badawczymi.
4. Znajomość obsługi programów z zakresu metod statystycznych.
5. Dobra znajomość języka angielskiego.
Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:
- podanie wraz z listem motywacyjnym, skierowane do Dyrektora IOP PAN;
- życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć;
- kopię (odpis) dyplomu doktora habilitowanego;
- kserokopię dokumentu tożsamości;

- oświadczenie, że IOP PAN będzie pierwszym miejscem pracy;
- oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IOP PAN (do wglądu w
Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, pok. 14);
- informacje kontaktowe.
Tryb i termin składania ofert:
Dokumenty prosimy składać w Sekretariacie IOP PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków,
pok. 14).
Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 listopada 2016 r.
O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego
rozstrzygnięciu.

