
Dyrektor Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs 

na stanowisko naukowe adiunkta w Zakładzie Hodowli Drobnego Inwentarza 

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz,  

prof. dr hab. Paweł Bielański, prof. dr hab. Dorota Kowalska 

 

Wymagania formalne: 

1. Posiadanie tytułu - doktor lub doktor inżynier, uzyskanego na podstawie pracy 

doktorskiej z dziedziny ichtiologii; 

2. Znajomość tematyki biologii rozrodu ryb kostnoszkieletowych (Teleostei) (także w 

aspekcie ewolucyjnym); 

3. Znajomość tematyki z zakresu biologii bezkręgowców morskich m.in. koralowców; 

Znajomość wpływu fotosyntetycznego promieniowania aktywnego PAR w zakresie od 

400 do 700 nm na bezkręgowce morskie; 

4. Znajomość oraz umiejętność usypiania ryb i bezkręgowców morskich w celu 

przyżyciowego pobrania tkanek; 

5. Znajomość sztucznego rozrodu ryb wraz z pobieraniem i inkubacją zapłodnionych jaj; 

6. Znajomość systemów filtracji wykorzystywanych w produkcji rybackiej w obiegach RAS 

zarówno w wodzie słodkiej jak i morskiej; 

7. Umiejętność wykonywania rysunków technicznych oraz prototypów urządzeń 

wykorzystywanych w produkcji rybackiej; 

8. Znajomość problemów związanych z procesem aklimatyzacji zwierząt po długotrwałych 

transportach oraz sposobów przeciwdziałania podwyższonemu w wyniku w/w procesu 

poziomowi NH3; 

9. Znajomość i umiejętność zastosowania technik takich jak: 

• preparatyka tkanek miękkich; 

• praktyczna znajomość technik histologicznych oraz podstawowych barwień 

histologicznych i histochemicznych; 

• techniki obrazowania mikroskopowego - mikroskopia świetlna oraz elektronowa 

(TEM, SEM); 

• udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z przebiegiem 

procesu gametogenezy u ryb; 

10. Zaawansowana umiejętność obsługi poniższych programów komputerowych: 

• Statistica; 

• Corel Draw; 

• Visio; 

• Mendeley; 

11. Doświadczenie w pracy naukowej udokumentowane doniesieniami konferencyjnymi 

(min. 6; w tym co najmniej jedno z konferencji międzynarodowej) oraz publikacjami w 

czasopismach z listy Filadelfijskiej (minimum 4 prace oryginalne) w tym minimum 1 jako 

pierwszy autor; 

12. Posiadanie opublikowanej lub będącej w recenzji pracy naukowej dotyczącej 

bezkręgowców morskich; 

13. Złożenie co najmniej 1 projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych; 

14. Udział w minimum 2 projektach lub uzyskanie projektu jako kierownik; 



15. Odbycie stażu naukowego po skończeniu studiów magisterskich trwającego nie mniej  

niż 3 tygodnie. 

 

Lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty 

1) Życiorys (CV), 

2) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby postępowania konkursowego, 

3) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu stopnia 

naukowego doktora, 

4) Opis przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, 

5) Spis publikacji naukowych (w szczególności w czasopismach z listy filadelfijskiej, 

monografii naukowych, referatów konferencyjnych), 

6) Udokumentowanie posiadanego doświadczenia i umiejętności wymaganych na 

stanowisku, którego dotyczy konkurs. 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „konkurs na stanowisko naukowe 

adiunkta w Zakładzie Hodowli Drobnego Inwentarza” do dnia 15 kwietnia 2022 r., w 

Sekretariacie Dyrektora Instytutu, adres: ul. Krakowska 1, 32-083 Balice. 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani oddzielnym pismem o miejscu 

i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa 

wyłania zwycięzcę konkursu. Kwalifikacje zwycięzcy konkursu opiniuje Rada Naukowa 

Instytutu. 

 


