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STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2014 r.

SŁOWA KLUCZOWE: ekologia i ochrona drapieżników, ekologia niedźwiedzia brunatnego,
ekologia troficzna, ekologia dróg, ochrona przyrody

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie zatrudni pracownika naukowego posiadającego
stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie
biologia, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu
środków na badania ze źródeł zewnętrznych, do realizacji badań w zakresie biologii, ekologii i
ochrony zwierząt (w wymiarze badawczym i aplikacyjnym – strategie ochrony przyrody), ze
szczególnym uwzględnieniem dużych ssaków drapieżnych oraz ekologii zespołów zwierząt.
Kandydat powinien posiadać umiejętności w zakresie kierowania zespołem
badawczym, posiadać doświadczenie w pracach badawczych, potwierdzone publikacjami w
renomowanych czasopismach zagranicznych oraz stażami w zagranicznych placówkach
naukowych i samodzielnym prowadzeniem badań w kraju i za granicą. Kandydat powinien
posiadać również doświadczenie w zakresie stosowania nowoczesnych metod w badaniach
ekologii troficznej i ekofizjologii, metod analizy struktury zespołów oraz analiz
statystycznych.

Okres zatrudnienia: od 1 listopada 2014 r. na czas nieokreślony
Wymagania:
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie biologia.
2. Posiadać znaczący dorobek w dziedzinie biologii, ekologii i ochrony zwierząt w zakresie
opisanym powyżej, w tym publikacje w renomowanych czasopismach zagranicznych.
3. Posiadać duże doświadczenie w prowadzeniu badaniach naukowych w zakresie opisanym
powyżej, jak również doświadczenie w zakresie ochrony ssaków drapieżnych i zespołów
zwierząt.
4. Dysponować doświadczeniem w kierowaniu zespołami badawczymi oraz we współpracy w
międzynarodowych zespołach.
5. Posiadać doświadczenie w zdobywaniu i prowadzeniu projektów badawczych, w tym
projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

6. Posiadać biegłą 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 29 października 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2014 r.
O wynikach konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany niezwłocznie po jego
rozstrzygnięciu

