
Z a r  z ą dz e n  i e  Nr 1/2012/Ad 

Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 

z dnia 16 stycznia 2012 r. 

w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 

Na podstawie art. 52, 54 ust. 1, 91 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 

(Dz. U. nr 96, poz. 619), § 1 O ust. 1 pkt. 1 Statutu Instytutu Fizyki Jądrowej 

im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, pkt. Il.2, 11.4 zd.2 Załącznika 

nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej 

Akademii Nauk z dnia 13 września 20ll r. nr 27/2011: 

Ogłaszam konkurs na stanowisko 

§ 1

adiunkta w Instytucie Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w Oddziale Zastosowań Fizyki 

i Badań Interdyscyplinarnych. 

§2

Ustalam warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko adiunkta oraz warunki 

przeprowadzenia konkursu, które zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§3

Powołuję komisję, w skład której wchodzą: 

- prof. dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska

- mgr Magdalena Kostecka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

Dyrektor 

Instytutu Fizyki Jądrowej 

im. H. Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2012/Ad 

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko: 
adiunkta w Zakładzie Biologii Radiacyjnej i Srodowiskowej, wchodzącym w skład Oddziału Zastosowań 
Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych IFJ PAN. 

Zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko adiunkta w IFJ PAN określa załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Dyrektora Nr 27/2011 dostępny na stronie internetowej Instytutu http://www.itj.edu.pl/int/zarz/20 J J/z27 .pdf?lang=pl 

OPIS STANOWISKA: 
prowadzenie badań z zastosowaniem techniki PCR (badania polimorfizmów) oraz szybkich metod cytogenetycznych 
w celu opracowania szybkich testów dawki pochłoniętej z uwzględnieniem indywidualnej podatności osób 
narażonych na promieniowanie jonizujące w ramach strategicznego projektu badawczego „Technologie 
wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR). Zadanie badawcze „Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej 
dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej", umowa Nr SP/J/6/143339/11 na lata 2011-2014. 

Kandydaci proszeni są o nadsyłanie zgłoszeń udziału w konkursie w formie listownej lub elektronicznej w terminie 
do 3 lutego 2012 r. z dopiskiem „Konkurs adiunkt 1/2012/Ad" na adres: 
Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków
rekrutacja@i tj .edu.pl

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: 
- stopień naukowy doktora,
- praktyczna umiejętność pracy i stosowania techniki PCR do omaczania polimorfizmów;
dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień dotyczących stosowania innych technik
z zakresu biologii molekularnej, a także cytogenetyki klasycznej i molekularnej,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje; czynny
udział w życiu naukowym przejawiający się w udziale w konferencjach naukowych, spotkaniach naukowych.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
- podanie,
- życiorys,
- spis osiągnięć naukowo-badawczych, w tym: odbyte staże, wykaz publikacji, wystąpienia na konferencjach,
informacje o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach,
- list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach,
- opinia promotora/opiekuna lub listy polecające,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wnioski mogą zawierać także dodatkowe informacje przydatne do oceny kwalifikacji i osiągnięć naukowych 
kandydata. 

Przewidywany termin zatrudnienia: od IS lutego 2012 r. 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, pół etatu 


