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OPIS (tematyka, wymogi, oczekiwania):
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie
Geoekologii i Geoinformacji.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia
27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z póź. zm.) oraz §118a
Statutu UAM z dn. 30 stycznia 2012r.
Wymagania, które powinien spełnić kandydat:
1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, w zakresie geografii,
2. zainteresowania naukowe i znajomość metod badań związanych z geografią,
geoinformacją i geostatystyką,
3. zaawansowana znajomość metod statystycznych i umiejętność stosowania ich w
badaniach geograficznych,
4. umiejętność programowania geoinformacyjnego poparta autorstwem
oprogramowania naukowego,

5. znajomość pakietu R, języków C i C++, translatora GDAL,
6. międzynarodowe doświadczenie w pracy naukowej, np. ukończone stypendium
podt-doc w ośrodku zagranicznym,
7. gotowość do prowadzenia badań interdyscyplinarnych,
8. zdolność pracy samodzielnej oraz w zespole badawczym,
9. doświadczenie w organizacji życia naukowego, np. konferencji krajowych i
międzynarodowych,
10. doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i wyróżniający
dorobek naukowy poparty publikacjami z bazy JCR o punktacji > 25 wg listy MNiSzW,
11. doświadczenie w pracy dydaktycznej, poświadczone wykazem zajęć prowadzonych
w ostatnich pięciu latach,
12. biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego i angielskiego,

Dokumenty wymagane przez kandydata:
1. Podanie; Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 z
późniejszymi zmianami”.
2. Kwestionariusz osobowy,
3. Życiorys (powinien zawierać klauzurę zgody: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L
119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych
niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.,
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.)
4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego magistra,
5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym z uwzględnieniem zamieszczonych
powyżej wymogów,

6. Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym
miejscem pracy kandydata.
Dokumenty konkursowe należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych i
Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (adres: 60-680 Poznań,
ul. Bogumiła Krygowskiego 12, pok. 005) u Pani mgr Katarzyny Piotrowskiej.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza nie zapewnia mieszkania.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.

w

2)

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3)

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane
stanowisko pracy.

4)

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji.

6)

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.

7)

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.

8)

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9)

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie
jest dobrowolne.

10) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

Skład komisji konkursowej :
Przewodniczący Komisji:
(1) Prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko,
Członkowie Komisji
(2) Prof. zw. dr hab. Krystyna Milecka
(3) Prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska
(4) Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński
(5) Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek

