INSTYTUCJA: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań
Postsowieckich
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce
DATA OGŁOSZENIA: 25 czerwca 2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 lipca 2018 r.
LINK DO STRONY: http://isppan.waw.pl/praca-w-isp-pan/
SŁOWA KLUCZOWE: Europa Środkowo-Wschodnia, politologia
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Warunki zatrudnienia:
1.Tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk o polityce lub historii
2. Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie nauk o polityce
3. Dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych
4. Lista publikacji
5. Stałe miejsce zamieszkania w Warszawie lub w najbliższej okolicy.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do pracy*.
2. Curriculum Vitae.
3. Odpis dyplomu magisterskiego.
4. Informacja dotycząca doświadczenia naukowego, prowadzonych badań.
5. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ISP PAN będzie podstawowym
(pierwszym) miejscem pracy.
6. Zobowiązanie do wszczęcia i przeprowadzenia przewodu doktorskiego w dyscyplinie
nauki o polityce w uzgodnionym terminie w ISP PAN.
7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach i przydatności
Kandydata do pracy naukowo-badawczej.
8. Oświadczenie stwierdzające, że po uzyskaniu stopnia doktora ISP PAN 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 9 lipca 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13 lipca 2018 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.
Data zatrudnienia: 1 września 2018 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
przez ISP PAN moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ustawą z dnia
10 maja 2018 r,. o ochronie danych osobowych /Dz. U. 2018.1000/).

