Nasz znak: DSP-111/2/11

Warszawa, 25.08. 2011 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
ogłasza konkurs
na 2 stanowiska adiunkta zgłaszającego samodzielny projekt badawczy w IChO PAN
w dziedzinie chemii organicznej. Preferowane będą projekty dotyczące następujących
obszarów chemii organicznej i bioorganicznej:
• metodologia syntezy aromatycznych związków heterocyklicznych i jej zastosowania
do otrzymywania związków o dużym znaczeniu biologicznym lub użytkowym (np. w
przemyśle farmaceutycznym);
• synteza i badania właściwości układów makrocyklicznych i ich kompleksów, a w
szczególności ich oddziaływań z makrocząsteczkami pochodzenia naturalnego (białka,
kwasy nukleinowe).
Oczekujemy:
• przedstawienia nowych rozwiązań metodologicznych, które wniosą istotne elementy
nowości naukowej,
• propozycji wykorzystania opracowanej metodologii w syntezie związków
pochodzenia naturalnego lub modyfikowania struktury związków naturalnych.
Wymagania odnośnie kandydata:
• ukończone studia wyższe,
• doktorat w dziedzinie chemii,
• odbyty zagraniczny staż naukowy typu post-doc.
Wykaz dokumentów dołączanych do podania:
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• odpis dyplomu stopnia naukowego,
• spis publikacji,
• informację na temat odbytego stażu podoktorskiego (miejsce, okres, tematyka
badawcza),
• opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych,
• autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych i
dotychczasowych osiągnięciach kandydata, a także o ewentualnym udziale w
większych projektach badawczych i własnych planach badawczych (w objętości nie
przekraczającej 3500 znaków drukarskich),
• projekt badawczy wraz z planowanymi kosztami.
Kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie przed Komisją projektu badawczego wraz z
planowanymi kosztami, w formie seminarium.
Zatrudnienie jest oferowane na okres 4 lat.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie podania wraz z
wymaganymi dokumentami w siedzibie Instytutu Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka
44/52, 01-224 Warszawa, pok. 29 z dopiskiem „Konkurs-Adiunkt” do dnia 16 września 2011
r. do godz. 10:30.

Rozmowy z kandydatami, podczas których będą oni prezentować swój projekt badawczy
odbędą się w pierwszej połowie października 2011 r. Dokładne terminy zostaną uzgodnione
indywidualnie.
Rozstrzygnięcie konkursu i decyzja o zatrudnieniu nastąpi do dnia 21 października 2011 r.

