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OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE NA STANOWISKO NAUKOWE 
 
 

Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie 

ogłasza konkurs na 8 stanowisk: asystenta naukowego 
                                                        
  

W Klinikach/Zakładach Instytutu „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). 

 

1. Data otwarcia konkursu: 18.09.2019 

2. Stanowisko: : asystent naukowy 

3. Dziedzina naukowa: : nauki medyczne 

4. Termin składania ofert: 07.10.2019 

5. Data rozstrzygnięcia konkursu: 17.10.2019 

6. Kryteriami kwalifikacyjnymi konkursu są: aktywność naukowa i dorobek naukowy 
Kandydata. 

Kryteriami oceny będą :  

 stopień naukowy (minimum tytuł zawodowy magistra lub równorzędny) 

 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  
                                                             

7. Dokumenty: 

 podanie  

 odpis nadania tytułu/stopnia naukowego  

 życiorys  

 wykaz publikacji i grantów  

 program naukowy  

 wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę 

 

Zgłoszenia zawierające ww. dokumenty 
 prosimy kierować na adres zastępcy dyrektora ds. nauki:  

dyr.naukowy@ipczd.pl 
 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

mailto:dyr.naukowy@ipczd.pl
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„Na podstawie art. 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane 

„RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, przez Instytut Pomnik 

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta 

naukowego. 
Oświadczam, że znana jest mi treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych zamieszczonej 

na stronie internetowej:http://www.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2997&Itemid=179 ” 

 

http://www.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2997&Itemid=179

