
 

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs 

na funkcję kierownika Zakładu Neurobiologii 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  nauki medyczne 

DATA OGŁOSZENIA :   30 listopada 2018 r.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT :  19 grudnia 2018 r.  

 

SŁOWA KLUCZOWE: neurobiologia, choroby neuropsychiatryczne oraz 

neurodegeneracyjne, poszukiwanie leków psychotropowych,  receptory 

metabotropowe dla glutaminianu  

 

Kandydat na funkcję kierownika Zakładu Neurobiologii Instytutu Farmakologii PAN 

powinien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 

profesora nauk medycznych lub pokrewnych. 

2. Dysponować dużym doświadczeniem w obszarze neurobiologii i 

neurofarmakologii, badań molekularnych, neurochemicznych i behawioralnych 

mechanizmów działania leków psychotropowych, badań nad zwierzętami 

transgenicznymi.  

3. Mieć doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi. 

4. Posiadać doświadczenie w kierowaniu rozwojem młodych pracowników 

naukowych (promotorstwo prac doktorskich). 

5. Mieć doświadczenie w zdobywaniu grantów badawczych i ich realizacji. 

6. Powinien posiadać doświadczenie, udokumentowane publikacjami, we 

współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w problematyce 

neurobiologicznych mechanizmów związanych z patofizjologią ośrodkowego 

układu nerwowego. 

7. Powinien posiadać doświadczenie badawcze zdobyte w zagranicznych 

ośrodkach naukowych. 

8. Powinien posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego. 

 



Wymagane dokumenty : 

1. Podanie do Dyrektora Instytutu Farmakologii PAN. 
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
3. Życiorys naukowy kandydata z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i 

naukowej, z informacjami o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-
wychowawczych i organizacyjnych oraz lista otrzymanych i obecnie 
realizowanych grantów badawczych i innych własnych źródeł  finansowania 
badań. 

4. Odpis aktu nadania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora nauk 
medycznych lub pokrewnych. 

5. Lista publikacji  /10 najważniejszych prac/. 
6. Ankieta nauko-metryczna /formularz dostępny w Centrum Informacji 

Naukowej, Biblioteka i Archiwum, Instytutu Farmakologii PAN Kraków/. 
7. Prezentacja programu badawczego i rozwoju Zakładu Neurobiologii na 4 

kolejne lata. 
8. Oświadczenie stwierdzające, że Instytut Farmakologii PAN w Krakowie będzie 

podstawowym miejscem pracy oraz o zaliczeniu go do liczby pracowników o 
których mowa w art. 265 ust. 4-5 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku wygrania konkursu. 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 8 do Regulaminu 
ochrony danych osobowych z dnia 25.05.2018r.) – załącznik do formularza. 

 
Instytut nie zapewnia mieszkania.  

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres Sekretariatu Instytutu z dopiskiem 
„Konkurs na funkcję kierownika Zakładu Neurobiologii”. 
 
Informujemy, ze nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a 
nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 
 
Termin ogłoszenia konkursu – 30 listopada 2018 r. 
 
Termin zgłaszania kandydatur -  19 grudnia 2018 r. – godzina 15.00. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu - 21 grudnia  2018 r. 
 
 
 
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu ochrony danych osobowych w IF PAN 
z dnia 25 maja 2018 r. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie) Instytut Farmakologii 
Polskiej Akademii Nauk informuje, że: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii Polskiej 

Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora 

Instytutu. 

2. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych. Kontakt z Inspektorem: iod@if-pan.krakow.pl lub pod nr telefonu 

668 288 484.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Ustawy o Polskiej 

Akademii Nauk z 30.04.2010 r. (Dz. U. 2018 poz. 1475 z późn. zm.) w celu 

przeprowadzenia procedury konkursowej, a w razie wygrania konkursu w celu 

zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego, a po 

jej zwarciu na podstawie Kodeksu Pracy. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

warunkiem udziału w procedurze konkursowej, a w razie wygrania konkursu jest 

warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości przystąpienia do konkursu. 

5. Pani/Pana dane osobowe w razie wygrania konkursu i zawarcia umowy będą 

udostępniane: ZUS, NFZ, US, MNiSW. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu wyłonienia 

zwycięzcy konkursu bądź w celach archiwizacyjnych po ustaniu zatrudnienia przez 

okres przewidziany prawem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w 

przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego. 

 
Potwierdzam, że zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości 
powyższe informacje. 
 
………………………………………………………………… 
miejscowość, data, czytelny podpis 
 

mailto:iod@if-pan.krakow.pl

