INSTYTUCJA: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
Stanowisko: Asystent/Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Niemcami
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o polityce
DATA OGŁOSZENIA: 10.07.2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.07.2017
LINK DO STRONY: http://www.isppan.waw.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, adiunkt, politologia, stosunki polsko-niemieckie,
Niemcy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Zainteresowanie badawcze historią najnowszą Niemiec, relacjami polsko-niemieckimi w
XX i XXI wieku, współczesnymi problemami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi
Niemiec i innych krajów niemieckojęzycznych. Zainteresowanie badaniami łączącymi
historyczne, socjologiczne i politologiczne aspekty.
Warunki przystąpienia do konkursu:
- ISP PAN będzie pierwszym miejscem pracy
- posiadanie tytułu zawodowego magistra lub adiunkta w zakresie nauk o polityce,
stosunków międzynarodowych lub historii
- dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych
- pasujące do profilu badawczego Zakładu zainteresowania
- zobowiązanie do obrony doktoratu lub habilitacji w zakresie nauk o polityce w
uzgodnionym terminie w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu*).
2. Curriculum Vitae.
3. Odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego.
4. Informacja dotycząca działalności naukowej i dydaktycznej.

5. Wykaz publikacji.
6. Co najmniej jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach i
przydatności Kandydata do pracy naukowo-badawczej.
7. Oświadczenie stwierdzające, że ISP PAN będzie podstawowym miejscem pracy,
w przypadku wygrania konkursu.
8. Oświadczenie stwierdzające, że przewód doktorski/postępowanie habilitacyjne
zostanie wszczęty/e w ISP PAN.
9. Oświadczenie stwierdzające, że po uzyskaniu doktoratu/habilitacji ISP PAN
pozostanie przynajmniej przez 5 lat podstawowym miejscem pracy.
10. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w ISP PAN.
Informacje dodatkowe i terminy:
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Studiów Politycznych PAN, pok. 1.
ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 lipca 2017 r.
Rozmowy z zainteresowanymi: 27 lipca 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 28 lipca 2017 r.
Data zatrudnienia: 1 września.2017 r.
O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany.
Od wyniku konkursu nie przysługuje odwołanie.
Instytut Studiów Politycznych PAN nie zapewnia mieszkań.

*) Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

