INSTYTUCJA:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (Zakład Użytków Zielonych)
MIASTO:
Falenty
STANOWISKO:
Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Użytków Zielonych; 1/16 etatu
DYSCYPLINA NAUKOWA:
nauki rolnicze-agronomia-fizjologia roślin
DATA OGŁOSZENIA:
4.07.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 19 lipca 2018 roku
LINK DO STRONY:
www.itp.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE:
profesor nadzwyczajny, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu,
sztuczna inteligencja roślin, produktywność fotosyntetyczna roślin.
Kandydatom stawia się następujące wymagania:
 Posiadanie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie dyscypliny
agronomia i fizjologia roślin
 Posiadanie dorobek naukowy związany z zagadnieniami związanymi z: produktywnością
fotosyntetyczną roślin, analizą obrazów i architektury łanu, fizjologicznymi pomiarami
nieinwazyjnymi potwierdzone co najmniej 50 publikacjami.
 Doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym.
 Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych.
 W przypadku Kandydatów obcokrajowców znajomość języka polskiego poświadczona
egzaminem państwowym.
 Parametry jakości pracownika (co najmniej): HI = 15, sumaryczny IF = 100, suma punktów
MNiSW = 1000
Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 Podanie o zatrudnienie w ITP na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 1/16 etatu
 Życiorys zawodowy wraz z danymi kontaktowymi oraz informacje o dorobku naukowym,
dydaktycznym i organizacyjnym, a także informację o swoich planach badawczych.
 Kopia zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego i odpisy dyplomów.
 Opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem
naukowym doktora habilitowanego (nie dotyczy pracowników zatrudnionych aktualnie w
ITP).
 Oświadczenie kandydat o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego.
 Oświadczenie o zgodzie kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeby
konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133
poz. 883).
Miejsce i termin składania dokumentów:
 Zainteresowane osoby proszę o składanie dokumentów w Sekretariacie ITP, w terminie do
19 lipca 2018 r.
Informacje dodatkowe:
 Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu drogą elektroniczną lub listową
na adres podany w dokumentacji przedłożonej do konkursu.
 Instytut nie zapewnia mieszkania.
Informacje telefoniczne: Pan dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw., tel. (22) 243 52 72 lub
515 079 804
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 20 lipca 2018 roku

