
 

 

          

Warszawa, 10.05.2021 r. 

 

Dyrektor 

Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ogłasza konkurs na stanowisko profesora instytutu 

w Zespole Botaniki Konserwatorskiej 

 

Miasto:  Warszawa 

Państwo:  Polska 

Stanowisko: Profesor Instytutu 

Dyscyplina: Botanika 

Termin nadsyłania dokumentów: 11.06.2021 r. 

Słowa kluczowe: botanika konserwatorska, florystyka, 

fenologia roślin, ogrodnictwo, 

etnobotanika, fitogeografia, ekologia 

roślin lub roślinności, banki nasion, 

zmiany klimatyczne, ekologia 

funkcjonalna, adaptacje roślin 

 

 

I. WYMAGANIA: 

 
• Stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny w dziedzinie nauk biologicznych, 

środowiskowych, ogrodniczych lub leśnych, 

• Znaczące osiągnięcia w pracy naukowej (istotny aspekt międzynarodowy) udokumentowane 

publikacjami w czasopismach indeksowanych w bazach WoS i Scopus lub listy MNiSW 

(obecnie MEiN), 

• Posiadanie wysokiej liczby cytowań wg bazy Web of Science CC lub Scopus, 

• Przedstawienie 3-letniego planu badawczego dającego realną szansę wysokiej efektywności 

badań naukowych mierzonej wyżej wymienionymi parametrami oraz dopasowaniem do 

zadań statutowych PAN OB – CZRB w Powsinie, 

• Umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu zespołowych prac naukowych,  

• Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi, 

• Doświadczenie w redagowaniu prac naukowych, udział w konferencjach naukowych, 

aktywność w towarzystwach naukowych, 

• Znajomość języków: angielski – biegły, 



• Znajomość programów edytorskich, graficznych i obliczeniowych w zakresie niezbędnym do 

przygotowywania opracowań, raportów, publikacji naukowych i prezentacji wyników, 

• Prawo jazdy kat. B (pojazdy osobowe).  

 

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, informacją o liczbie cytowań i indeksie 

Hirsha;  

• Plan badań na okres 3 lat. 

• 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 drogą mailową skany dokumentów na adres: ob.sekr@obpan.pl 

• lub osobiście w Sekretariacie Ogrodu  

z dopiskiem na kopercie „konkurs na stanowisko profesora instytutu” w terminie do dnia 11 

czerwca 2021 r. do godz. 12:00. 

o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do Sekretariatu Ogrodu.  

• w przypadku decyzji Komisji Konkursowej o potrzebie przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani do dnia 11 czerwca do godziny 15.00. 

Rozmowa może być przeprowadzona w trybie zdalnym. 

 

IV. TERMIN PRZESŁUCHANIA KANDYDATÓW: 

dnia 15 czerwca 2021, godz. 10:00 Sala Konferencyjna Ogrodu Botanicznego 

V. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

• dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 

• lipiec 2021 r. 



 

VII.  FORMA ZATRUDNIENIA 

umowa o pracę na stanowisku profesora instytutu na czas określony  -  

maksymalnie do 8 lat w wymiarze pełnego etatu  

Wynagrodzenie: 5600 zł brutto miesięcznie. 


