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Putawy, dn. 27 .04.2018 t.

Instytut Uprawy Nawoienia i Gleboznawstwa - Pafistwowy Instytut Badawczy

oglasza nab6r na Studia Doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinach
naukowych: agronomia oraz ochrona i ksztattowanie Srodowiska

na lata 2018-2022

w trybie stacjonarnym

Planuje siq przyjqcie 3 doktorant6w, kt6rych tematyka prac doktorskich bqdzie zwiEzana

z nastqpujAcymi badaniami realizowanymi w IUNG-PlB:

1. Hodowla roslin ibiotechnologia - l doktorant

2. Rolnictwo ekologiczne, biologiczna ochrona upraw - 1 doktorant

3. Technologie uprawy roSlin zboiowych - I doktorant

Preferowa ne kierunki wvksztalcenia kandvdata:

o biologiczne, biotechnologiczne, przyrodnicze, rolnicze.

Konieczne umieietnoSci:

o znajomo6iiQzyka polskiego w stopniu przynajmniej Sredniozaawansowanym,

o prawo jazdy kat. B,

. znajomo6i iezyka angielskiego na poziomie umoiliwiaiEcym konwersacje i korzystanie

z literatury naukowej,
o biegla znajomo5i pakietu MS Office (Excel, Word, PP),

. umieietno6i tworzenia ianaliz baz danych.

Poiadane umieietnoici zawodowe:
o znajomodi zagadnief statystyki matematycznej i podstaw doswiadczalnictwa.

Jqzykiem wykladowym obowiazujqcym na studiach jest polski.

Doktorantom studi6w stacjonarnych bqdzie wyplacane styPendium doktoranckie w kwocie

1470 zl miesiecznie (netto), Moiliwe dodatkowe wynagrodzenie z projekt6w, stosownie do

zaangaiowania Doktoranta,

Szczeg6lowe informacje odnosnie warunk6w przystqpienia oraz przebiegu rekrutacii na Studia

Doktoranckie w 2018 roku znajdujl sie w dokumencie ,,Worunki i tryb rckrutocii kandydat6w nd

Studid Dokorcnckie w IUNG-PIB" na stronie Insq utu:

http://www.iunp.pulawv. ollSD/resulam inv.html
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W przypadku pytai naleiy kontaktowai sie z Kierownikiem Studi6w Doktoranckich:

dr hab. BeatQ Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw.

tel. 81 4786 803, e-mail:.bgety.94y!@i.g!g.p-ql-Q-!Uy,pl

Wymagane dokumenty naleiy zto2yi w terminie do 8 czerwca 2018 r' w Dziale Kadr IUNG-PIB:

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Pufawy

tel. 81 47 86 736, e-mail: wieleo@ iuns.pulawv.pl

Mo2liwe jest przeslanie skan6w dokument6w. W przypadku wybrania kandydata wymagane

dokumenty muszq zostai dostarczone w formie oryginalu lub potwierdzonego odpisu

niezwlocznie po pozytywnym zakoiczeniu postepowania rekrutacyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna planowana iest w terminie 14'2L czerwca br.

O dokladnym terminie poinformujemy kandydat6w e-mailowo.

Wszyscy kandydaci uczestniczqcy w rekrutacji zostanQ poinformowani o wynikach postqpowanla

rekrutacyjnego w ciagu 14 dni od zakodczenia rekrutacji.

Przewidywane rozpoczqcie zajqd - l wrzeSnia 2018 r. lub ustalenia indywidualne.

Kandydaci koriczqcy studia w 2018 r. zainteresowani aplikowaniem proszeni sE o kontakt

z Kierownikiem Studi6w Doktoranckich w celu ustalenia indywidualnych termin6w rekrutacji.

Rekrutacja bqdzie prowadzona zgodnie z ,,Politykq otwartych przejrzystych i opartych

o kompetencje kandydata zasad rekrutacji (OTM-R) dla pracownik6w naukowych" dostepnych na

stronie internetowej: http://hr.iune.pulawv.ol/doc/pl/iuns otmr politvka.pdf
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