Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” jest jednym z największych specjalistycznych szpitali
pediatrycznych w Polsce. Jest także jednostką badawczą, pracującą na rzecz nowoczesnej pediatrii. Nasze
osiągnięcia naukowe i kliniczne są efektem ponad 40–letniej pracy wybitnego zespołu medycznego.
Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko.

Dyrektor
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
ogłasza konkurs na 2 stanowiska profesora nadzwyczajnego w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30.04.2010 r.
o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 618).
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Data otwarcia konkursu: 27.04.2018
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Dziedzina naukowa: nauki medyczne
Dyscyplina naukowa: medycyna; biologia medyczna
Termin składania ofert: 14.05.2018
Data rozstrzygnięcia konkursu: 01.06.2018
Warunkiem przystąpienia kandydata do konkursu jest spełnienie kryteriów Rady Naukowej IPCZD na
stopień doktora habilitowanego
8. Kryteriami kwalifikacyjnymi konkursu są: aktywność naukowa i dorobek naukowy Kandydata. W
ramach oceny wg w/w kryteriów badane będą:
 stopień naukowy (minimum stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
medycznych i dyscyplinie naukowej: medycyna lub biologia medyczna)
 liczba pełnych publikacji z listy filadelfijskiej z całego dorobku
 łączna wartość wskaźnika Impact Factor (z pełnych publikacji) uzyskana za pełne prace z
ostatnich 5 lat
 liczba cytowań całego dorobku bibliograficznego (WOS)
 wskaźnik Indeks Hirscha całego dorobku bibliograficznego
 liczba grantów, w których Kandydat zajmował stanowisko kierownika, koordynatora,
wykonawcy lub głównego wykonawcy
 liczba publikacji (z IF i bez ), w których kandydat jest pierwszym autorem
 program naukowy zgodny z profilem kliniki/zakładu
9. Dokumenty:
 podanie
 odpis nadania tytułu/stopnia naukowego
 życiorys
 wykaz publikacji i grantów
 program naukowy zaopiniowany pozytywnie przez kierownika jednostki (kliniki/zakładu) IPCZD
w której Kandydat aspiruje do stanowiska naukowego
 wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę
Zgłoszenia zawierające ww. dokumenty
prosimy kierować na adres z-cy dyrektora ds. nauki:
dyr.naukowy@ipczd.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu konkursowego, zgodnie z Ustawą z dn.29.08.1997r. o Ochronie
Danych Osobowych.

