Gdynia, dnia 2.12.2016 roku
DYREKTOR MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA
STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE OCEANOGRAFII RYBACKIEJ I EKOLOGII MORZA
MIEJCE PRACY: STACJA BADAWCZA W ŚWINOUJŚCIU
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 43 ustawy
o instytutach badawczych oraz Regulaminie postępowania konkursowego przy zatrudnianiu na
stanowiska naukowe w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym.

I.

Liczba stanowisk - 1

II.

Kryteria wyboru kandydata/kandydatów:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

III.

Liczba lat doświadczenia w pracy związanej z działalnością naukowo-badawczą
w zakresie oceanografii rybackiej oraz zarządzania i ochrony środowiska morskiego;
Liczba lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych wód przybrzeżnych
i przejściowych, w tym prowadzonych na wodach polskich zalewów przymorskich;
Dorobek naukowy mierzony jakością i liczbą publikacji naukowych oraz cytowań, ze
szczególnym uwzględnieniem tych w których kandydat jest pierwszym autorem,
korespondencyjnym autorem, lub autorem znaczącym;
Aktywność naukowa mierzona ilością wystąpień na konferencjach naukowych,
krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osobiście wygłaszanych
referatów na konferencjach zagranicznych;
Kreatywność mierzona kierowanymi projektami badawczymi i publikacjami powstałymi
w wyniku realizacji tych projektów; w tym realizowanymi we współpracy z partnerami
zagranicznymi;
Doświadczenie w wielodniowych rejsach badawczych mierzone ilością dni w morzu,
w tym doświadczenie w kierowaniu tego rodzaju rejsami i doświadczenie w pracy
w charakterze obserwatora na jednostkach rybackich.

Perspektywy rozwoju zawodowego lub zwięzły opis badań naukowych, w których
kandydat miałby uczestniczyć.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na ogłaszanym stanowisku będzie należała praca naukowa
w zakresie biologii i ekologii organizmów morskich (zoobentos, ichtiofauna, ptaki i ssaki morskie),
ekologii ekosystemów wód przybrzeżnych i przejściowych (zalewy przymorskie), ochrony
i zarządzania obszarami wód przybrzeżnych i przejściowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli
rybołówstwa. Miejscem pracy będzie Stacja Badawcza MIR-PIB w Świnoujściu. Wymagane będą:







IV.

twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych
i rozwojowych;
podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych;
kierowanie pozyskanymi i zleconymi projektami badawczymi;
upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu
naukowym;
udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich;
udział w rejsach badawczych, w tym naukowe kierowanie rejsami, a także praca
w charakterze obserwatora na łodziach rybackich;
mobilność, umożliwiająca częste wyjazdy i pracę także w siedzibie MIR-PIB w Gdyni.

Wymagania stawiane kandydatowi:
1.
2.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwa;
Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie oceanografii rybackiej,
biologii i ekologii organizmów morskich (zoobentos, ichtiofauna, ptaki i ssaki morskie),
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
V.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VI.

Podanie o zatrudnienie;
Życiorys;
Autoreferat zawierający opis zainteresowań badawczych, dotychczasowych
osiągnięć, zamierzeń badawczych;
Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie;
Spis publikacji i opis dorobku naukowego (m. in. patentów, wdrożeń, aplikacji,
cytowań publikacji, wygłoszonych referatów);
Lista projektów badawczych, którymi kandydat kierował lub był głównym wykonawcą,
jeśli dotyczy;
Opinia samodzielnego pracownika naukowego;
Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem
pracy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1.

2.

VII.

ekologii ekosystemów wód przybrzeżnych i przejściowych (zalewy przymorskie),
ochrony i zarządzania obszarami wód przybrzeżnych i przejściowych, ze szczególnym
uwzględnieniem roli rybołówstwa;
Doświadczenie w zakresie współpracy z administracją i organizacjami pozarządowymi
zajmującymi się zarządzaniem i ochroną środowiska morskiego;
Posiadanie doświadczenia w pracy laboratoryjnej, w tym przy analizach ryb i ptaków
morskich;
Dorobek naukowy i organizacyjny (w tym publikacje w czasopismach z listy
filadelfijskiej);
Posiadanie uprawnień młodszego marynarza/rybaka, oraz sternika motorowodnego;
Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
Prawo jazdy kat. B, ważne na terenie RP.

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, pok. 401
z dopiskiem na kopercie: „KONKURS – ADIUNKT – MIR-PIB ŚWINOUJŚCIE”;
Termin składania dokumentów upływa w dniu 19 grudnia o godz. 9:00 (decyduje data
wpływu do MIR-PIB).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 grudnia 2016 roku.
Dyrektor MIR-PIB

dr Emil Kuzebski
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