Warszawa, 12 czerwca 2019 r.
OS.111.04.2019

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN)
ogłasza otwarty konkurs na pracownika naukowego:

STANOWISKO: Adiunkt w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, badania międzydyscyplinowe
MIEJSCE PRACY: siedziba Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat – 40 godzin tygodniowo.

Wymagania dla kandydatów:
- stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany nie później niż rok przed ogłoszeniem konkursu;
- dorobek w dziedzinie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, badań międzydziedzinowych,
w szczególności: publikacje w czasopismach ważnych dla dyscypliny, minimum jedna monografia
własna, redakcja tomów zbiorowych;
- czynny udział w życiu naukowym: wystąpienia na ważnych dla dyscypliny konferencjach, organizacja
konferencji i wydarzeń naukowych;
- udział w projektach grantowych i doświadczenie w kierowaniu projektami indywidualnymi
lub zespołowymi;
- sprecyzowane plany badawcze zakładające prowadzenie badań naukowych z zakresu literatury
i kultury późnej nowoczesności; plany powinny obejmować zarys pomysłu na pozyskiwanie środków
na prace badawcze z grantów krajowych i zagranicznych;
- wyrażenie zgody, aby IBL PAN stanowił podstawowe miejsce zatrudnienia;
- biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Oferujemy:
- pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A+), w dynamicznym zespole
podejmującym bieżące problemy sytuujące się na styku literaturoznawstwa i kulturoznawstwa;

- wynagrodzenie zasadnicze pomiędzy 3200 a 3500 PLN brutto, w zależności od poziomu spełnienia
wymogów, plus dodatek z tytułu wysługi lat;
- planowana data zatrudnienia: październik 2019 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać:
- życiorys naukowy wraz z listą publikacji,
- list motywacyjny wraz z opisem planów badawczych,
- kopie trzech najważniejszych artykułów, z których jeden może być rozdziałem monografii,
na adres mailowy: konkurs@ibl.waw.pl, z dopiskiem ”Literatura i Kultura Późnej Nowoczesności”,
do dnia 12 lipca 2019 r.

Na podstawie nadesłanych dokumentów Komisja Konkursowa wyłoni grupę kandydatów, którzy
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, do siedziby IBL PAN w Warszawie, przy ul. Nowy Świat
72. Instytut nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na rozmowę kwalifikacyjną.

Regulamin przeprowadzania konkursów na pracowników naukowych w Instytucie Badań Literackich
PAN dostępny jest na stronie http://ibl.waw.pl/pl/informacje-dla-pracownikow-ibl/hr-excellence-inresearch.

**********************************************************************************
Przesłanie aplikacji konkursowej jest jednoznaczne z wyrażeniem przez kandydata zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72 (Instytut).

Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy wraz
z aktami wykonawczymi jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie (rekrutacji). Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w nadsyłanych dokumentach
oznacza zgodę kandydata na ich przetwarzanie.

Przekazane dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji, w momencie
ustania celu przetwarzania zostaną z rejestrów Instytutu usunięte.

Państwa dane mogą być przekazane przez Instytut dostawcom usług hostingu IT dla Instytutu.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez podania
przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy
iodo@ibl.waw.pl

