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Post-doc z paleobiologii ssakow 

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk oglasza konkurs na staZ podoktorski ('post
doc') w nowopowstalym zespole badawczym ,Ewolucyjnej morfologii ssak6w" dr. hab. 
Lucji Fostowicz-Frelik, finansowany w ramach projektu grantowego SONATA BIS 5: 
Pojmowanie siekaczowcow (Glires): pocz~tki gryzoni i zaj~czakow a pochodzenie 
ssakow lofyskowych ( dodatkowe informacje: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy
rankingowe/20 15-06-15/streszczenia/300515-pl.pdf). 

Wymagania 
- Stopien doktora biologii, geologii, nauk weterynaryjnych lub nauk medycznych (anatomia) 
uzyskany nie wczesniej nii: w 2009 r. 
- Udokumentowana wiedza i doswiadczenie w co najmniej jednej z ponii:szych dziedzin: 
anatomia ssak6w (wlq_czajq_c anatomi~ czlowieka), metody analizy filogenetycznej, 
systematyka zwierzq_t, metody morfometrii geometrycznej, obr6bka danych tomografii 
komputerowej (dane CT), paleogeografia i biostratygrafia ssak6w 
- Dorobek publikacyjny, w tym wystcwienia konferencyjne 
-Dobra znajomos6 j~zyka angielskiego w mowie i pismie 
- Umiej~tnos6 pracy w zespole 

Opis zadan 
Gl6wnym zadaniem badacza na stanowisku post-doc b~dq_ osteologiczne badania 
por6wnawcze kopalnych i wsp6lczesnych zaj~czak6w, gryzoni i naczelnych oraz 
pierwotnych grup mezozoicznych ssak6w loi:yskowych (Eutheria); przeprowadzanie analiz 
filogenetycznych, analiza danych morfologicznych za pomocq_ narz~dzi morfometrii 
geometrycznej, obr6bka danych mikrotomograficznych przy ui:yciu specjalistycznego 
oprogramowania oraz synteza danych biostratygraficznych i paleogeograficznych. W ramach 
projektu przewidywane sq_ wizyty w zagranicznych kolekcjach muzealnych. Ponadto zadania 
mogq_ obejmowa6 pozyskiwanie nowego materialu do badan podczas prac terenowych w 
Azji. Zatrudniona osoba uczestniczy6 b~dzie w dzialaniach grupy badawczej, w tym 
aktywnie przygotowywa6 publikacje Gako pierwszy lub korespondujq_cy autor) oraz 
prezentowa6 wyniki badan na konferencjach mi~dzynarodowych. 

Wymagane dokumenty 
-List motywacyjny zawierajq_cy r6wniei: zwi~zly opis zainteresowan badawczych kandydata 
- CV (z uwzgl~dnieniem nagr6d, wyr6i:nien, uczestnictwa w konferencjach i przebytych 
szkolen) 
- Pelna lista publikacji (w tym abstrakt6w wystcwien konferencyjnych) 
- Kopia dyplomu doktorskiego 
- Dane kontaktowe (koniecznie adres email) do dw6ch os6b mogq_cych udzieli6 opinii o 
kandydacie/tce (komisja rekrutacyjna skontaktuje si~ z recenzentami, prosz~ jedynie 
uprzedzi6 wskazane osoby o takiej moi:liwosci i terminie zgloszenia). 

W liscie motywacyjnym prosz~ umiesci6: ,WyrC1Zam zgod~ na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb~dnych do realizacji procesu 



rekrutacji" (zgodnie z Ustawq o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883, 
z p6zn. zm.). 

Termin skladania dokument6w: 23 listopada 2016 godz. 23:59. 
Forma skladania dokument6w: Dokumenty w formie pojedynczego pliku pdf (nie 
przekraczaj'lcego 10 MB) nalezy przeslac drog'l elektroniczn'l do dr hab. Lucji Fostowicz
Frelik (lfost@twarda.pan.pl) z kopi'lna paleo@twarda.pan.pl 
Otrzymanie dokument6w zostanie potwierdzone drog'l elektroniczn'l przez odbiorc~. 

Warunki zatrudnienia 
Zatrudnienie na pelny etat na 1 rok z mozliwosci'lprzedluzenia na kolejny rok po pozytywnej 
ocenie. Przewidywany termin rozpocz~cia pracy: marzec 2017. 

Dodatkowych informacji udziela dr hab. Lucja Fostowicz-Frelik (lfost@twarda.pan.pl) lub dr 
hab. Andrzej Kaim (kaim@twarda.pan.pl; tel. 22 6978881). 
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