
1 
 

Gdynia, 29.05.2017  

DYREKTOR MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO -  

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA 

STANOWISKO ADIUNKTA W ZAKŁADZIE ZASOBÓW RYBACKICH 

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. Doświadczenie w pracy związane z działalnością naukowo-badawczą w zakresie 
ichtiologii i parazytologii ryb morskich  mierzone: 

 liczbą projektów badawczych (NCN, NCBiR, UE) z zakresu ichtiologii  i parazytologii ryb 
morskich w których Kandydat uczestniczył w ostatnich 5 latach; 

  udziałem w pracach międzynarodowych grup roboczych i eksperckich (ICES, HELCOM), 
mierzone liczbą spotkań. 

2. Dorobek naukowy mierzony jakością (Impact Factor) i liczbą publikacji naukowych 

(przede wszystkim w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR)), 

w zakresie ichtiologii  i parazytologii ryb morskich. 

3. Aktywność naukowa mierzona liczbą wystąpień (wygłoszone referaty i prezentowane 

plakaty) na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. 

4. Doświadczenie w prowadzeniu badań na statkach badawczych mierzone liczbą rejsów 

i dni rejsowych. 

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

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta będzie należała praca naukowa 

w zakresie oceny kondycji i stanu zdrowia ryb morskich, ze szczególnym uwzględnieniem 

obecności pasożytów o potencjale zoonotycznym w tkankach ryb. Miejscem pracy będzie MIR-

PIB w Gdyni. Wymagane będą: 

 twórcza działalność naukowa, polegająca na rozwiązywaniu problemów naukowych, 

 podejmowanie starań o pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i udział 
w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, 

 upowszechnianie osiągnięć nauki poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu 
naukowym, 

 udział w pracach międzynarodowych grup eksperckich.  

IV. Wymagania stawiane kandydatowi: 

1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, nauk o ziemi (dyscyplina 
biologia lub oceanologia) lub pokrewnych. 
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2. Minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu ichtiologii 
i parazytologii ryb morskich, poparte np. publikacjami, udziałem w odpowiednich 
projektach badawczych, udziałem w pracach grup eksperckich. 

3. Umiejętność prowadzenia badań ichtiologicznych i parazytologicznych - wymagane jest 
udokumentowanie udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach (krajowych 
i międzynarodowych). 

4. Umiejętność tworzenia statystycznych modeli zarażenia ryb pasożytami 
z wykorzystaniem GLM oraz tworzenia procedur obliczeniowych w platformie R -  
wymagane jest udokumentowanie udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach 
(krajowych i międzynarodowych). 

5. Dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami z zakresu ichtiologii i parazytologii 
ryb morskich, mierzony jakością (Impact Factor) i liczbą publikacji naukowych, przede 
wszystkim w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR) oraz 
aktywność naukowa mierzona liczbą wystąpień (wygłoszone referaty i prezentowane 
plakaty) na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. 

6. Doświadczenie w prowadzeniu badań na statkach badawczych, mierzone liczbą rejsów 
i dni rejsowych w rejsach naukowych. 

7. Dobra znajomość języka angielskiego i języka polskiego.  

V. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Podanie o zatrudnienie. 
2. Życiorys.  
3. Autoreferat zawierający opis zainteresowań naukowych, dotychczasowych osiągnięć, 

planów badawczych.  
4. Kopia dyplomu/dyplomów potwierdzających wykształcenie. 
5. Spis publikacji i opis dorobku naukowego (m. in. patentów, wdrożeń, aplikacji, cytowań 

publikacji, wygłoszonych referatów). 
6. Lista projektów badawczych, którymi kandydat kierował lub był głównym wykonawcą, 

jeśli dotyczy.  
7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego. 
8. Oświadczenie, że z chwilą zatrudnienia Instytut będzie podstawowym miejscem pracy. 

VI.  Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

1. Prosimy o przesyłanie ofert z dopiskiem „KONKURS – ADIUNKT – NB” do Sekretariatu, 
Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, 
lub na e-mail rekrutacja@mir.gdynia.pl 

2. Termin składania dokumentów upływa 16 czerwca 2017 (decyduje data wpływu do MIR-
PIB).  

Na podaniu należy dopisać: „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 (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

VII.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14 lipca 2017  

Dyrektor MIR-PIB  

dr Emil Kuzebski 
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