
 

 

KONKURS 

NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA NAUKOWEGO „FRAGMENTA 

FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA” 

W INSTYTUCIE BOTANIKI IM. W. SZAFERA POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

Dyrektor Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stanowisko redaktora 

naczelnego czasopisma naukowego „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” w IB 

PAN. 

Osoby ubiegające się o w/w stanowisko powinny posiadać następujące kompetencje/ 

kwalifikacje: 

 

1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w zakresie nauk 

biologicznych (preferowane) lub nauk pokrewnych. 

2. Ugruntowane doświadczenie w pracy w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego. 

3. Dorobek naukowy w postaci oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach ujętych 

na liście MEiN (w tym z bazy JCR). 

4. Umiejętności organizacyjne i kompetencje interpersonalne, w tym umiejętność 

współpracy w zespole z pracownikami naukowymi i Radą Redakcyjną. 

5. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. 

6. Ogólna znajomość zasad funkcjonowania wydawnictw i czasopism naukowych, w tym 

możliwości zwiększania widzialności i wpływu czasopisma oraz pozyskiwania środków 

finansowych w tym zakresie. 

 

 

Oferujemy: 

 powołanie na czteroletnią kadencję redaktora naczelnego przez Dyrektora IB PAN;  

 profesjonalne wsparcie wydawnicze i administracyjne redakcji czasopisma; 

 współpracę z doświadczonym zespołem Wydawnictw IB PAN; 

 gratyfikację finansową zgodnie z Regulaminem Wydawnictw IB PAN. 

 

Miejsce pracy: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków 
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INSTYTUT BOTANIKI im. WŁADYSŁAWA SZAFERA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul. Lubicz 46,   31-512 Kraków  

tel. [48] 12 42 41 700;  fax [48] 12 421 97 90 

WWW: http://www.botany.pl  

 



 

Zakres obowiązków: 

 rekrutacja zespołu redakcyjnego; 

 koordynacja i nadzorowanie pracy zespołu redakcyjnego; 

 dbanie o standardy etyczne i merytoryczne czasopisma; 

 nadzorowanie wyboru recenzentów; 

 współpraca z wydawcą czasopisma; 

 tworzenie treści celem promocji czasopisma. 

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 

1. Podanie o powołanie na funkcję redaktora naczelnego FFGP.  

2. Curriculum Vitae uwzględniające doświadczenie w wymaganym zakresie (z zestawieniem 

dorobku naukowego).  

3. Kopia dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

4. Propozycję strategii funkcjonowania i rozwoju czasopisma wraz z proponowanym składem 

Rady Redakcyjnej. 

5. Podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w 

załączniku).  

 

Termin składania dokumentów do dnia: 20.03.2023 r. 

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres a.wegiel@botany.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie nie dłuższym niż 1 

miesiąc od daty zamknięcia konkursu.  

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Kraków, dnia 02.03.2023 r. 
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Informacja o czasopiśmie 

 

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (e-ISSN 2449-8890, ISSN 1640-629X) 

ukazuje się od 1994 r., będąc polskojęzyczną kontynuacją czasopisma Fragmenta Floristica 

et Geobotanica, założonego jeszcze w latach 50. XX w. przez profesora Bogumiła 

Pawłowskiego i grupę botaników rekrutujących się z Polskiego Towarzystwa Botanicznego, 

wchodzących w skład Komitetu Redakcyjnego. Publikuje oryginalne prace z zakresu 

tradycyjnie ujmowanej botaniki i mykologii, dotyczące systematyki i taksonomii, ekologii, 

anatomii, cytologii, embriologii roślin i grzybów oraz biogeografii, jak również zagadnień 

dotyczących ochrony bioróżnorodności, paleoekologii i archeobotaniki. 

 

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica zostało wpisane przez Ministerstwo Edukacji 

i Nauki na listę wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 

międzynarodowych z liczbą 20 punktów (w rozpatrywaniu jest wniosek o podwyższenie 

punktacji). Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku. 

 

Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica realizuje politykę otwartego dostępu (Open 

Access) i jest indeksowane w elektronicznych bazach czasopism: AGRO, Biological 

Abstracts, BIOSIS Previews, EBSCO, Google Scholar, ICI Journals Master List/ICI World of 

Journals, Index Copernicus, WorldCat, Polish Scientific Journals Contents, Polska 

Bibliografia Naukowa (PBN), CEON – Centrum Otwartej Nauki. Wersja elektroniczna jest 

wersją referencyjną czasopisma.  
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W CELACH PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

 

Ja, 

imię:_______________________________________________________________________ 

 

 

nazwisko:___________________________________________________________________ 

 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 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 (dalej jako: RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 

1) 

 

niniejszym: 

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii 

Nauk (Administrator danych) moich danych osobowych przekazanych w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma naukowego 

„Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica” w IB PAN. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(czytelny podpis kandydata) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Botaniki im. W. Szafera 

Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków; 

2) osobą upoważnioną ze strony Administratora do kontaktów w związku z ochroną 

danych osobowych jest IODO, e-mail: iod@botany.pl, tel.: 12 424 17 00, adres do 

korespondencji: ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków; 

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Fragmenta Floristica et 

Geobotanica Polonica” w IB PAN.,  

4) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 

niepodanie będzie powodowało brak możliwości zakwalifikowania kandydata do 

konkursu, a następnie przeprowadzenia postępowania; 

5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w 

zakresie przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko redaktora 

naczelnego czasopisma naukowego „Fragmenta Floristica et Geobotanica 

Polonica” w IB PAN, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO; 

6) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i żadnej 

organizacji międzynarodowej; 

7) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim celem ich 

dalszego przetwarzania; 

8) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu; 

9) posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych; 

10) ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO; 

11) Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i otrzymałam/em pisemny egzemplarz: 

Imię i nazwisko 

________________________ 

               czytelny podpis kandydata) 
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