
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Instytut Ogrodnictwa 

MIASTO: Skierniewice 

STANOWISKO:  profesor zwyczajny w Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych  

     Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  ogrodnictwo 

DATA OGŁOSZENIA:    12 stycznia 2015 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:    11 luty 2015 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE: genetyka roślin, hodowla odpornościowa roślin, hodowla  

                                           jakościowa roślin, hodowla adaptacyjna roślin  

 

 

OPIS:  

Wymagane kwalifikacje: 

Kandydat powinien: 

 mieć wiedzę i doświadczenie w zakresie genetyki roślin ogrodniczych oraz ho-

dowli odpornościowej, jakościowej i adaptacyjnej roślin ogrodniczych; 

 posiadać duże praktyczne osiągnięcia w zakresie hodowli roślin ogrodniczych; 

 posiadać duże doświadczenie w komercjalizacji wyhodowanych odmian - w Pol-

sce i poza Polską; 

 dobrze znać język angielski w mowie i piśmie; 

 w stopniu komunikatywnym znać język niemiecki i rosyjski; 

 mieć duże doświadczenie w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowej 

oraz w kierowaniu zespołami badawczymi; 

 znać zasady i źródła finansowania nauki oraz wykazać się osiągnięciami  

w pozyskiwaniu środków na badania w krajowych i międzynarodowych  

konkursach. 

  

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

 podanie o przyjęcie, 

 odpisy dyplomów magistra, doktora i doktora habilitowanego oraz decyzji o nada-

niu tytułu  naukowego profesora, 

http://www.inhort.pl/konkursy-na-stanowiska
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 życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji, liczbą cytowań i indeksem Hirscha 

wg. Web of Science, 

 wykaz projektów krajowych i międzynarodowych pozyskanych w postępowaniach 

konkursowych, w których kandydat był/jest kierownikiem lub głównym wykonaw-

cą  

w okresie ostatnich 10 lat, 

 kopie najważniejszych publikacji, 

 oświadczenie o niekaralności, 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (listy rekomendacyjne,  

potwierdzenia przyjęć i wpisów odmian do rejestru odmian i do księgi ochrony  

wyłącznego prawa, zgłoszenia patentowe odmian, itp.), 

 

 oświadczenie o znajomości języka angielskiego, 

 

 oświadczenie, że w razie przyjęcia do pracy Instytut Ogrodnictwa będzie pierw-

szym miejscem zatrudnienia kandydata. 

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 11 lutego 2015 r., osobiście lub listem 

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

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

sora zwyczajnego w Zakładzie Hodowli Roślin Ogrodniczych”.  

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, 

e-mailem lub listownie. 

 

 


