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Warszawa, 16.10.2012 r.

Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta zgłaszającego projekt badawczy w IChO PAN
w dziedzinie chemii organicznej. W związku z tym, że Instytut zakupił w roku 2012 dwa
nowe spektrometry mas, preferowane będą projekty związane z zastosowaniem
nowoczesnych technik spektrometrii mas w chemii organicznej i biochemii.
Oczekujemy:
• przedstawienia nowych obszarów zastosowań spektrometrii mas, które wniosą istotne
elementy nowości naukowej,
• propozycji wykorzystania opracowanych technik pomiarowych w badaniach
związków pochodzenia naturalnego lub związków syntetycznych o spodziewanej
aktywności biologicznej, a także w obszarze chemii supramolekularnej.
Wymagania odnośnie kandydata:
• ukończone studia wyższe,
• doktorat w dziedzinie chemii,
• odbyty zagraniczny podoktorski staż naukowy.
Wykaz dokumentów dołączanych do podania:
• życiorys,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• odpis dyplomu stopnia naukowego,
• spis publikacji z podaniem współczynników IF,
• informację na temat odbytego stażu podoktorskiego (miejsce, okres, tematyka
badawcza),
• opinie dwóch samodzielnych pracowników naukowych, w tym promotora pracy
doktorskiej,
• 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 i proponowanym źródłem
finansowania.
Złożone wnioski zostaną ocenione przez Komisję do przeprowadzenia konkursów na
stanowiska naukowe w IChO PAN (Zarządzenie Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej
PAN z dnia 23 grudnia 2010 r.) na podstawie „Trybu przeprowadzania konkursów na
stanowiska naukowe” zatwierdzonego przez Radę Naukową IChO PAN w dniu 19 listopada
2010 r. Kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie przed Komisją projektu badawczego
wraz z planowanymi kosztami, w formie seminarium.
Zatrudnienie jest oferowane na okres 4 lat z możliwością przedłużenia.

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 lub przesłanie dokumentów listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru na adres Instytutu z dopiskiem „Konkurs - Projekt badawczy” do
dnia 31 października 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Rozmowy z kandydatami, podczas których będą oni prezentować swój projekt badawczy
odbędą się w listopadzie 2012 r. Dokładne terminy zostaną uzgodnione indywidualnie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2012 r. Warunkiem zatrudnienia jest
przedstawienie przez kandydata zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy
dopuszczającego do pracy w laboratorium chemicznym. Jeśli kandydat nie przedstawi takiego
zaświadczenia przed upływem 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, Komisja konkursowa
może zakwalifikować osobę, która zajęła drugie miejsce na liście rankingowej lub unieważnić
konkurs i rozpisać nowy.

