Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.
OS.111.05.2019

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN)
ogłasza otwarty konkurs na pracownika naukowego:
STANOWISKO: Adiunkt w Ośrodku Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym
DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo, edytorstwo
MIEJSCE PRACY: siedziba Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat – 40 godzin tygodniowo.

Wymagania stawiane kandydatom (wymienione według hierarchii ważności):
- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa;
- dorobek naukowy: publikacje dotyczące polskiego dramatu XX i XXI wieku (najwyżej oceniane będą prace
z zakresu dramaturgii radiowej i telewizyjnej, cenzury w dramacie, genetyki utworu dramatycznego, wątków
metafizycznych w dramacie), przynajmniej jedna monografia poświęcona literaturze XX wieku;
- doświadczenie w pracach nad edycją cyfrową polskich dramatów II połowy XX w.;
- co najmniej dwie ukończone edycje polskich utworów dramatycznych II połowy XX w.;
- doświadczenie w koordynowaniu dużych projektów grantowych;
- udział jako wykonawca merytoryczny w przynajmniej trzech projektach grantowych (trwających
lub ukończonych);
- doświadczenie w prowadzeniu krajowych kwerend archiwalnych, w tym znajomość specyfiki kwerend
dotyczących utworów dramatycznych;
- doświadczenie w pracach wydawniczych jako redaktor językowy oraz redaktor prowadzący serii;
- doświadczenie w organizacji konferencji naukowych oraz wydarzeń popularyzujących naukę.
Oferujemy:
- pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A+), w dynamicznym zespole
podejmującym bieżące problemy literaturoznawstwa, przede wszystkim w zakresie badań nad polskim dramatem
XX i XXI wieku;

- wynagrodzenie do 3500 PLN brutto plus dodatek z tytułu wysługi lat;
- planowana data zatrudnienia: grudzień 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 ”Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym”,
do dnia 20 września 2019 r.
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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-in-research.

*************************************************************************
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

