INSTYTUCJA: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent lub adiunkt w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
DATA OGŁOSZENIA: 13 czerwca 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27 czerwca 2017 r.
LINK DO STRONY: http://isppan.waw.pl/praca-w-isp-pan/
SŁOWA KLUCZOWE: Węgry, Europa Środkowo-Wschodnia, politologia
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Warunki zatrudnienia:
1. Tytuł zawodowy magistra lub doktora w zakresie nauk o polityce lub stosunków
międzynarodowych
2. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie nauk o polityce
3. Biegła znajomość języka węgierskiego i angielskiego
4. Lista publikacji
5. Stałe miejsce zamieszkania w Warszawie lub w najbliższej okolicy

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie do pracy*
Życiorys
Odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego
Informacja dotycząca doświadczenia naukowego, prowadzonych badań
Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ISP PAN będzie pierwszym
miejscem pracy
6. Zobowiązanie do obrony doktoratu lub habilitacji w uzgodnionym terminie w
Instytucie Studiów Politycznych PAN
1.
2.
3.
4.
5.

7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach i przydatności
Kandydata do pracy naukowo-badawczej
8. Oświadczenie stwierdzające, że po uzyskaniu doktoratu ISP PAN lub habilitacji
pozostanie przynajmniej przez 5 lat podstawowym miejscem pracy.
9. 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 27 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2017 r.
Data zatrudnienia: 1 września 2017 r.
O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany.
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.).

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie adresowane do dyrektora Instytutu*).
Application addressed to the Director of the Institute of Political Studies of Polish
Academy o Scienses
2. Curriculum Vitae.
3. Odpis dyplomu magisterskiego.
Copy of master’s degree diploma
4. Informacja dotycząca działalności naukowej i dydaktycznej.
Information about academic, didactic and organizational achievement with the
list of publications
5. Ewentualna lista pierwszych publikacji.
6. Alternativelly a list of a first publications
7. Co najmniej jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach
i przydatności Kandydata do pracy naukowo-badawczej.
8. At least opinion of academic professor reconciles about predispositions

and for research work usefulness of candidate
9. Oświadczenie stwierdzające, że ISP PAN będzie podstawowym miejscem pracy,
Statement of the candidate that He will undertake the employment fultime at the
Institute of Political Studies of PAS
10. Oświadczenie stwierdzające, że przewód doktorski zostanie wszczęty w ISP PAN.

Statement, that doctor's wire will be initiated in the Institute of Political
Studies of PAS
11. Oświadczenie stwierdzające, że po uzyskaniu doktoratu ISP PAN pozostanie
przynajmniej przez 5 lat podstawowym miejscem pracy.
12. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w ISP PAN.

Statement about acceptance of condition of competition

