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Warszawa, dnia 23.11.2018 
 

Działając na podstawie przepisu art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 

(Dz. U. z 2017 r. , poz. 1869) oraz na zasadach określonych w regulaminie konkursów na stanowiska 

pracowników naukowych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przyjętym 

przez Radę Naukową IRWiR PAN w dniu 21.11.2016 r. 

 

DYREKTOR INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 
w Zakładzie Integracji Europejskiej 

 
Informacja o Instytucie: 
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jest jednostką naukową prowadzącą od 45 lat 

interdyscyplinarne badania społeczne związane z rozwojem obszarów wiejskich. Naukowcy 

zatrudnieni w IRWiR PAN pracują przy projektach naukowych i wdrożeniowych, zarówno 

polskich jak i międzynarodowych (w tym w programie Horyzont 2020). Pracownicy Instytutu, 

jako eksperci i doradcy, uczestniczą w kształtowaniu i ewaluacji polityki rolnej, polityki 

rozwoju obszarów wiejskich, polityki rozwoju regionalnego i innych polityk publicznych. 

Instytut prowadzi szeroko zakrojoną współpracę zagraniczną, dzięki czemu oferuje 

możliwość odbywania wizyt studyjnych i staży w licznych instytucjach zagranicznych. IRWiR 

PAN wydaje kwartalnik „Wieś i Rolnictwo”, który w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z 2015 r. otrzymał 14 punktów, a także serię książkową „Problemy Rozwoju Wsi i 

Rolnictwa”. Wydawnictwa IRWiR PAN dostępne są w bazach międzynarodowych, dzięki 

czemu docierają do szerokiego grona odbiorców. Instytut został wyróżniony przyznaniem 

logo HR Excellence in Research.  

 
Wymagania wobec kandydatów:  

• tytuł magistra z dziedziny nauk ekonomicznych; 

• umiejętność obsługi zaawansowanych funkcji programu Excel i Word; 

• dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2); 

• dobrze widziane doświadczenie w pracy przy projektach badawczych oraz 

posiadanie publikacji naukowych; 

• pracowitość, chęć uczenia się, dyspozycyjność. 
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Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: 

o list motywacyjny (maksymalnie jedna strona A4); 

o życiorys naukowy z wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej i 

organizacyjnej wraz z wykazem publikacji; 

o odpis dyplomu ukończenia studiów; 

o kopie publikacji (jeśli dotyczy); 

o inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i posiadane 

kompetencje (np. certyfikat z języka angielskiego); 

o oświadczenie, że w wypadku wygrania konkursu, IRWiR PAN będzie 

podstawowym miejscem pracy Kandydata. 

o oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z Ustawą z  dnia 29.08.1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zmianami). 

 

Informacje o zatrudnieniu: 
Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona na czas określony, na okres 

jednego roku, w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pozytywnej oceny 

pracy kandydata przewiduje się przedłużenie umowy po upływie roku. Docelowo 

zakłada się zatrudnienie na czas nieokreślony. Pracując na stanowisku asystenta w 

Zakładzie Integracji Europejskiej, osoba wyłoniona w konkursie będzie uczestniczyć 

w badaniach statutowych prowadzonych w Instytucie oraz angażować się w szeroko 

pojętą aktywność rozwojową Instytutu (np. organizacja wydarzeń naukowych, 

dydaktycznych i szkoleniowych). Ponadto będzie miała możliwość podnieść swoje 

kompetencje związane z przygotowaniem własnych projektów naukowych, oraz 

publikowaniem w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.  

 

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres 
ewa.chalupczak@irwirpan.waw.pl do dnia 20.12.2018 r. 
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.12.2018 r. 
Planowany termin zatrudnienia: 01.01.2019 r. 
Ilość etatów: 1 
Osoby udzielające informacji: 
 Ewa Chałupczak, tel. (22) 657-28-37, ewa.chalupczak@irwirpan.waw.pl 	


