Dziekan

Faculty of Geographical and Geological Sciences
Institute of Geology

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza konkurs na stanowisko:
wykonawca (doktorant)
w projekcie badawczym NCN nr 2017/27/B/ST10/00001

pt. „Zmiany środowisk sedymentacyjnych w centralnej Polsce a środkowomioceńskie
fluktuacje klimatyczne”
kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Marek Widera
Kandydaci winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych i
Geologicznych UAM, ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, u Pani Katarzyny
Piotrowskiej:
- kwestionariusz osobowy;
https://wngig.amu.edu.pl/dla-doktoranta/dla-doktoranta/dokumenty-do-pobrania

- życiorys;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 133,
Poz. 833);
- odpis dyplomu magisterskiego;
- wykaz osiągnięć naukowych;
- zdjęcie.
- podpisaną klauzurę RODO
http://wngig.amu.edu.pl/dla-kandydata/dla-kandydata/studia-doktoranckie
I przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na niestacjonarne studia doktoranckie.
Wymagania:
- ukończone studia przyrodnicze na kierunku: geologia;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
- gotowość wyjazdów na staże zagraniczne i konferencje naukowe;
- mile widziana udokumentowana wiedza w postaci opublikowanych i/lub przyjętych do
druku publikacji z zakresu geologii (sedymentologii, petrografii lub tektoniki) obszarów
węglonośnych Niżu Polskiego.
Stypendium w ramach programu grantu NCN: 3000 zł/miesięcznie przez okres 35 m-cy.
Do szczegółowych zadań stypendysty będą należały:
• prace terenowe: profilowanie ścian odsłonięć kopalnianych; opis, pomiary i analiza struktur
sedymentacyjnych i deformacyjnych; pobór próbek do badań laboratoryjnych;
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• prace laboratoryjne: analizy granulometryczne i zawartości części organicznych;
przygotowanie próbek do analiz mineralogicznych i rentgenostrukturalnych;
• przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań;
• prezentowanie uzyskanych wyników badań na konferencjach naukowych;
• przygotowywanie publikacji naukowych.
Termin składania dokumentów upływa dnia 1 września 2018 r.
Rozmowa kwalifikacyjna dnia 14 września 2018 r.
Dodatkowych informacji udziela:
kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Marek Widera; e-mail: widera@amu.edu.pl; tel. kom.:
661-218-341
Poznań, 26-07-2018 r.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z
dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie oraz dokumentowania przebiegu studiów
doktoranckich.
3) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)
oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu
rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia doktoranckie zgodnie z tokiem realizacji
studiów doktoranckich, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą
przechowywane przez 50 lat.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana
danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz członkowie
wydziałowych/instytutowych komisji rekrutacyjnych.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na etapie rekrutacji na studia
doktoranckie jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo
mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.
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