Konkurs na Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN
Działając z upoważnienia Prezesa Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z uchwałą nr 8/2008 Prezydium
PAN, ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN (93-232 Łódź,
ul. Lodowa 106). Stanowisko do objęcia od 1 stycznia 2009 r.
Kandydat na stanowisko powinien spełniać następujące warunki:
- posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego,
- legitymować się znaczącym dorobkiem naukowym w jednej z dziedzin naukowych, które
wchodzą w skład biologii i biotechnologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem
genomiki i proteomiki, a także badań relacji organizm-środowisko oraz badań na styku
patogen-gospodarz na poziomie molekularnym, komórkowym
i na poziomie organizmu,
- wykazywać doświadczenie w organizowaniu badań naukowych i kierowaniu zespołem
badawczym,
- posiadać doświadczenie w zdobywaniu funduszy zewnętrznych na prowadzenie badań
naukowych,
- posiadać osiągnięcia w promowaniu pracowników naukowych,
- nie może przekroczyć 63 roku życia,
- znać język polski.
Aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym kandydaci powinni złożyć do dnia 15 października
do godziny 24:00 (decyduje data stempla pocztowego) w sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej
PAN (93-232 Łódź, ul.Lodowa 106, tel. +48 422723633, e-mail: aobidowska@cbm.pan.pl) w wersji
elektronicznej i drukowanej (1 egzemplarz) następujące dokumenty:
- zgłoszenie udziału w konkursie ze zobowiązaniem do objęcia stanowiska w podanym terminie
w przypadku wygrania konkursu,
- zobowiązanie, że w wypadku wygrania konkursu kandydat podejmie zatrudnienie
w Instytucie Biologii Medycznej PAN jako swoim podstawowym miejscu pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy, będzie wskazywał Instytut jako swoje pierwsze miejsce
pracy (na potrzeby ustalenia liczby osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora
habilitowanego zatrudnionych w Instytucie zgodnie z Art. 6 Ustawy
z dnia 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 r. nr 65 poz. 595) oraz że nie będzie pełnił funkcji
kierowniczych w innych jednostkach naukowych i akademickich,
- curriculum vitae oraz kopię dyplomu doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora,
- spis publikacji (tylko prace oryginalne, przeglądowe i monografie bez streszczeń
zjazdowych),
- autoreferat (działalność naukowa z uwzględnieniem cytowalności prac, sumarycznego
współczynnika oddziaływania czasopism, w których były publikowane, działalność
organizacyjna, społeczna, dydaktyczna w zakresie szkolenia kadry naukowej, nagrody i
odznaczenia); maks. 4 strony,
- plan merytoryczny i finansowy rozwoju Instytutu w czasie najbliższych 5 lat,
Ponadto kandydat zobowiązany jest złożyć w Zespole Spraw Osobowych i Socjalnych Kancelarii
PAN (Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) oświadczenie lustracyjne lub oświadczenie o złożeniu
oświadczenia lustracyjnego zgodnie ze wzorem zawartym w znowelizowanej Ustawie z dnia 18
października 2006 (Dz.U. z 2007.r nr 165. poz.1171).
Informacje o Instytucie Biologii Medycznej PAN oraz sprawozdania z działalności Instytutu (Centrum
Biologii Medycznej PAN) w latach 2004 - 2007 można uzyskać w sekretariacie Instytutu u pani Anny
Obidowskiej (e-mail: aobidowska@cbm.pan.pl) lub u przewodniczącego komisji konkursowej
dr hab. Jarosława Dastycha (e-mail: jdastych@cbm.pan.pl).
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