KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO
W ZAKŁADZIE EUROPEISTYKI ISP PAN

INSTYTUCJA: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor zwyczajny w Zakładzie Europeistyki ISP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: stosunki międzynarodowe i nauki o polityce
DATA OGŁOSZENIA: 17 lipca 2017
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 sierpnia 2017
LINK DO STRONY: http://isppan.waw.pl/praca-w-isp-pan/
SŁOWA KLUCZOWE: stosunki międzynarodowe, europeistyka, integracja europejska

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI):
Tematyka
Zainteresowania badawcze integracją europejską i współczesnymi stosunkami
międzynarodowymi; doświadczenie w badaniach nad genezą i rozwojem Unii Europejskiej
oraz miejscem Polski w UE; UE w nowym ładzie globalnym.

Warunki zatrudnienia
1. Posiadany tytuł profesora nauk humanistycznych lub nauk społecznych.
2. Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy w zakresie współczesnych stosunków
międzynarodowych, europeistyki i politologii.
3. Udokumentowane doświadczenia i osiągnięcia w organizacji badań naukowych –
kierowanie projektami badawczymi (grantami) krajowymi (NCN) i udział w
międzynarodowych projektach badawczych.
4. Posiadane kwalifikacje i doświadczenie w kierowaniu zespołami naukowobadawczymi.
5. Bardzo dobra znajomość języków obcych, zwłaszcza niemieckiego, angielskiego i
rosyjskiego.
6. Doświadczenie i efekty w pracy dydaktycznej – opieka nad stażystami doktorantami,
wypromowani doktorzy, udział w komisjach w przewodach doktorskich i
postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich.
7. Uczestnictwo w radach programowych i redakcyjnych specjalistycznych czasopism
naukowych, towarzystw i stowarzyszeń badawczych.

Wymagane dokumenty
Podanie o przyjęcie do pracy*.
Życiorys.
Odpisy dyplomów i posiadanych stopni i tytułu naukowego.
Wykaz publikacji oraz osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych.
Oświadczenie, ze w przypadku wygrania konkursu ISP PAN będzie pierwszym
miejscem pracy.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego ISP PAN dla
potrzeb uprawnień do nadawania stopni naukowych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby N, czyli do liczby
pracowników zatrudnionych przy realizacji badań naukowych.
8. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w ISP PAN.
1.
2.
3.
4.
5.

Informacje dodatkowe i terminy
1. Dokumenty należy składać w Sekretariacie ISP PAN, ul. Polna 18/20, 00-625
Warszawa.
2. Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 sierpnia 2017 roku.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 września 2017 roku.
4. Data zatrudnienia: 2 października 2017 roku.
5. O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany.
6. Instytut Studiów Politycznych PAN nie zapewnia mieszkania.

* Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w 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).

