FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej,
pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: socjologia, nauki o polityce, historia
DATA OGŁOSZENIA: 3 października 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 października 2017 r.
LINK DO STRONY http://isppan.waw.pl/praca-w-isp-pan/
SŁOWA KLUCZOWE: politologia, transformacja, PRL, transformacja ekonomiczna,
socjologia.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie socjologii.
2. Zainteresowania badawcze: historia PRL, przekształcenia ekonomiczne i społeczne oraz
ich skutki dla współczesnej świadomości społecznej.
3. Umiejętność prowadzenia aktywnej działalności naukowo-badawczej oraz dorobek
publikacyjny z pogranicza politologii i socjologii.
4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu*,
2) list motywacyjny,
3) życiorys naukowy,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni: doktora i doktora habilitowanego
oraz tytułu zawodowego magistra,
5) autoreferat,
6) wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej,
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7) co najmniej jedna opinia profesorska o dorobku naukowym i dydaktycznym kandydata,
8) oświadczenie stwierdzające, że ISP PAN będzie podstawowym miejscem pracy,
w przypadku wygrania konkursu,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie w skład minimum kadrowego ISP PAN
dla potrzeb uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i doktora
habilitowanego, w przypadku wygrania konkursu,
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 15 października 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 października 2017 r.
O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany.
Od wyniku konkursu nie przysługuje odwołanie.
Okres zatrudnienia: czas określony, począwszy od 20 października 2017 r.
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.).
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