
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO: profesor zwyczajny w Pracowni Szkodników Roślin Ozdobnych 

Zakładu Ochrony Roślin Ozdobnych 

DYSCYPLINA NAUKOWA: ogrodnictwo 

DATA OGŁOSZENIA: 03 styczeń 2014 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 luty 2014 r. 

LINK DO STRONY: http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska 

SŁOWA KLUCZOWE: akarologia, entomologia, ochrona roślin, organizmy inwazyjna, 

identyfikacja, zwalczanie  

 

OPIS:  

Instytut Ogrodnictwa poszukuje kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego w 

Pracowni Szkodników Roślin Ozdobnych – Zakładzie Ochrony Roślin Ozdobnych. Badania 

prowadzone przez kandydata będą obejmowały zagadnienia związane z wykrywaniem i 

identyfikacją roztoczy i owadów w polu i pod osłonami, głównie inwazyjnych obcych; 

opracowywanie programów integrowanej ochrony roślin przed szkodnikami dla upraw 

małoobszarowych; ocena działania preparatów chemicznych, biologicznych, biotechnicznych 

i innych w zwalczaniu szkodników roślin ozdobnych.  

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności a także doświadczenie w realizacji 

zadań badawczych, w tym wiedzę z zakresu planowania i realizacji badań nad roztoczami i 

owadami. Ponadto doświadczenie i umiejętności w kierowaniu zespołami badawczymi. 

 

Wymagane kwalifikacje: 

 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa oraz tytuł 

naukowy profesora zwyczajnego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwo, 

 co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku profesora zwyczajnego, 

 zdolność w kierowaniu zespołami badawczymi, 

 podsiadanie wiedzy z zakresu ochrony roślin, planowania i realizacji badań, a także 

statystycznego opracowywania wyników, 

 doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych krajowych  

i międzynarodowych, 

 znajomość obsługi programów komputerowych z pakietu Microsoft Office, 

 znajomość obsługi programu ARM 8 do celów sprawozdawczości z prac badawczych 

zlecanych przez podmioty gospodarcze, 

http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska


 dobra czynna znajomość języka angielskiego i bierna znajomość przynajmniej dwóch 

języków nowożytnych. 

 

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

 podanie o przyjęcie, 

 życiorys naukowy wraz z listą publikacji, 

 odpis dyplomu ukończenia studiów i nadania stopni naukowych doktora i doktora 

habilitowanego oraz tytułu profesora zwyczajnego, 

 kopie najważniejszych publikacji, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (listy rekomendacyjne 

zawierające opinię o jego dorobku naukowym), 

 oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 

 oświadczenie, że w razie przyjęcia do pracy Instytut Ogrodnictwa będzie 

pierwszym miejscem zatrudnienia kandydata. 

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 06 lutego 2014 r. osobiście lub listem 

poleconym w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Ogrodnictwa, ul. Pomologiczna 18, 

96-100 Skierniewice. Zgłoszenia powinny być oznaczone „Konkurs na stanowisko 

profesora zwyczajnego w Pracowni Szkodników Roślin Ozdobnych”. 

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, 

e-mailem lub listownie. 

 


