
 

 

          

Warszawa, 24.03.2021 r. 

 

Dyrektor 

Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta  

w Zespole Biotechnologii i Mikropropagacji Roślin 

 

Miasto:  Warszawa 

Państwo:  Polska 

Stanowisko: adjunkt 

Dyscyplina: Biotechnologia 

Termin nadsyłania dokumentów: 16.04.2021 r. 

Słowa kluczowe: Biotechnologia roślin, biotechnologia 

konserwatorska, embriogeneza, 

fizjologia roślin, krioprezerwacja, 

tkanki i komórki roślinne 

 

 

I. WYMAGANIA: 

 

• Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych 

(ogrodniczych, rolniczych, leśnych);  

• Ocena pracy doktorskiej udokumentowana recenzjami 

• Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach 

anglojęzycznych (w tym co najmniej pięć znajdujących się na liście Web of 

Science cc); 

• Znajomość  podstawowych technik biologii molekularnej i kultur tkankowych, 

zwłaszcza proteomiki, hodowla zawiesin komórkowych, programy statystyczne 

do opisu zjawisk biologicznych. 

• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej obejmującej techniki in vitro kultur 

tkankowych roślin; 

• Znajomość  preparatyki tkanek roślinnych i technik mikroskopowych 

(mikroskopia elektronowa, konfokalna, fluorescencyjna, analizy 

immunocytochemiczne) ; 

• Znajomość technik biologii molekularnej i metod analizy DNA i RNA; 



• Umiejętność realizacji projektów naukowych obejmująca: umiejętność 

stawiania pytań badawczych, formułowania hipotez, planowania doświadczeń, 

opracowywania wyników doświadczeń, przygotowywania do publikacji tekstów 

naukowych i ich referowania (liczba publikacji jako pierwszy autor lub autor 

korespondencyjny, wystąpienia na konferencjach krajowych 

i międzynarodowych); 

• Opracowanie planu badań uwzględniających optymalizację projektów 

badawczych pod względem kosztów ich prowadzenia oraz określenie 

efektywności publikacyjnej (realny plan badań uwzględniający posiadany  

w ogrodzie botanicznym potencjał badawczy wraz ze wskazaniem czasopism w 

których wyniki prac mogą się ukazać); 

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca 

samodzielne przygotowywanie prac do publikacji oraz udział w seminariach 

anglojęzycznych i wystąpienia z referatami na międzynarodowych 

konferencjach; 

• Znajomość programów edytorskich, graficznych i obliczeniowych w zakresie 

niezbędnym do przygotowywania opracowań, raportów, publikacji naukowych 

i prezentacji wyników; 

• Doświadczenie w prezentacji wiedzy popularno-naukowej dla społeczeństwa; 

• 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;  

• Plan badań w oparciu o dostępne w laboratoriach ogrodu wyposażenie. 

• 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  

16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. 

o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do 

Sekretariatu Ogrodu.  

• o formalnym zakwalifikowaniu się do przesłuchania, kandydaci zostaną 

poinformowani do dnia 20 kwietnia do godziny 15.00 

 

IV. TERMIN PRZESŁUCHANIA KANDYDATÓW: 

dnia 22 kwietnia 2021, godz. 10:00 Sala Konferencyjna Ogrodu Botanicznego 

V. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

• dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 

VI. PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 

• maj 2021 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.  

Wynagrodzenie: 4600 zł brutto miesięcznie. 


