
Nazwa stanowiska: Stanowisko naukowe typu Post-doc 

 

Wymagania: 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 

1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, rolniczych, lub pokrewnych (np. 

biofizyki), uzyskany najwyżej 7 lat przed złożeniem podania.  

2. Doświadczenie w zakresie biofizyki, pomiarów fluorescencji chlorofilu, fotosyntezy 

(na poziomie liścia, rośliny, ekosystemu), i/lub pomiarów charakterystyk spektralnych 

powierzchni roślin/ekosystemów.  

3. Znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR. 

4. Wysoka motywacja do pracy naukowej poparta dotychczasową aktywnością naukową 

(udział w konferencjach i kursach, stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, 

międzynarodowa współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi 

instytucjami itp.) oraz opiniami opiekunów naukowych. 

5. Umiejętność pracy zespołowej 

6. Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych (np. za pomocą oprogramowania R) i 

posługiwania się narzędziami statystyki matematycznej 

7. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Opis zadań: 

Stanowisko w ramach projektu NCN Opus 11 pt. „Reakcja fluorescencji indukowanej 

promieniowaniem słonecznym oraz fotosyntezy roślinności torfowiska na stres wywołany symulowanym 
deficytem wodnym i podwyższoną temperaturą w warunkach klimatycznego eksperymentu 

manipulacyjnego”, (Sun Induced florescence and photosynthesis of peatland vegetation response to stress caused by water 

deficits and increased temperature under conditions of climate manipulation) 

kierowanego przez dr hab. Radosława Juszczak, prof. UP – jest to stanowisko naukowe i nie 

obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.  

Zatrudniona osoba odgrywać będzie kluczową rolę w zespole badawczym realizującym projekt. 

Odpowiadać będzie za organizację i wykonanie regularnych kampanii pomiarowych (raz na 1-

2 tygodnie) Sun Indced Fluoresce (SIF) i charakterystyk spektralnych (VI) powierzchni 

torfowiska poddanej manipulacjom. Osoba ta odpowiadać będzie również za analizę 

pomierzonych danych, prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych (np. EGU), 

przygotowanie 3-4 publikacji do czasopism z listy JCR. Dodatkowo, osoba ta będzie 

sprawować opiekę, jako promotor pomocniczy, nad doktorantem zatrudnionym w projekcie.  

Więcej informacji o szczegółach natury naukowej można uzyskać bezpośrednio od 

kierownika projektu <radoslaw.juszczak@up.poznan.pl>. 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST 

Termin składania ofert: 24 luty 2017, 00:00 

Forma składania ofert: dowolnie  

 

Warunki zatrudnienia: 

Umowa o pracę na okres 30-32 miesięcy, stanowisko naukowe, wynagrodzenie 6640-7080 

PLN /miesiąc brutto brutto (w zależności od długości okresu zatrudnienia). Umowa o pracę 

będzie podpisana na okres pierwszych 12 miesięcy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny 

Kierownika projektu, umowa zostanie przedłużona do końca planowanego okresu 

zatrudnienia. Uczelnia nie zapewnia mieszkania,  



Planowana data rozpoczęcia umowy: 1 kwiecień 2017 

Dodatkowe informacje: 

Zgłoszenia prosimy kierować do: 

dr hab. Radosław Juszczak, prof. nadzw. 

radoslaw.juszczak@up.poznan.pl  

Katedra Meteorologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań 

 

Słowa kluczowe: fluorescencja chlorofilu, fluorescencja indukowana promieniowaniem 

słonecznym, pomiary reflektancji, klimatyczny eksperyment manipulacyjny,  wpływ 

czynników stresowych (suszy i stresu termicznego) na roślinność torfowiska 

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć 
1. list motywacyjny 

2. życiorys naukowy z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych, 

organizacyjnych i dydaktycznych 

3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

4. odpis dyplomu doktorskiego, 

5. opinie o kandydacie wystawione przez dwóch samodzielnych pracowników 

naukowych o renomie międzynarodowej 

6. informacje kontaktowe. 

7. oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) 
8. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie podstawowym 

miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania) 

 

 

Informujemy, że osoby wyłonione w konkursie przejdą do kolejnego etapu weryfikacji i 

poproszeni zostaną o udział w rozmowie kwalifikacyjnej (rozmowa po angielsku) 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 

prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul 

Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie 

określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 

Streszczenie projektu: 

http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-03-15/streszczenia/337199-pl.pdf  

 

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu dr. hab. 

Radosławem Juszczak <radoslaw.juszczak@up.poznan.pl>. 
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