Ogłoszenie
Nazwa stanowiska: doktorant (uczestnik szkoły doktoranckiej)
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii
Miasto: Poznań
Link do strony www jednostki
https://archeo.amu.edu.pl/
Zgłoszenie musi zawierać następujące stwierdzenie: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4
maja 2016 r.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie innych danych osobowych niż wskazane w
art. 221 Kodeksu pracy imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce
zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; poprzednie zatrudnienie, które są
zawarte w mojej pracy oferta w celu bieżącej rekrutacji”.
Wymagania:
1. Stopień naukowy magistra w dyscyplinie archeologia.
2. Zainteresowanie problematyką edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowego i
archeologicznego.
3. Zainteresowanie rozwojem społeczno-gospodarczym miejscowości i społeczności
lokalnych w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego (archeologicznego), potwierdzone
publikacjami.
4. Wcześniejsze doświadczenie i udział w badaniach społecznych na temat dziedzictwa
kulturowego i archeologicznego oraz określenie jego roli w życiu społeczności lokalnych.
5. Dobra znajomość ilościowych i jakościowych narzędzi badawczych (CAWI, badania
focusowe, wywiad pogłębiony).
6. Udokumentowany aktywny udział w konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych.
dotyczących archeologii i dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą.
7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie przynajmniej C1).
Lista wymaganych dokumentów:
1. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie Kandydatki/ta.
2. List motywacyjny.
3. CV i wykazy dotyczące: informacji o publikacjach naukowych, aktywnego udziału w
konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, uczestnictwa w projektach badawczych, oraz
innych osiągnięć naukowych (z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem 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.
4. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i
posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20
lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze
zmianami).
Opis zadań:

1. Przeprowadzenie analizy i oceny literatury przedmiotu oraz dokumentów
źródłowych na temat edukacji archeologicznej i jej znaczenia w rozwoju lokalnym.
2. Zidentyfikowanie i zabranie danych na temat zasobów dziedzictwa
archeologicznego oraz ich wykorzystanie w rozwoju przez samorządy gminne w Polsce.
3. Przeprowadzenie badań porównawczych dziewięciu wstępnie wybranych gmin
(analiza wyników badań ilościowych, istniejących danych statystycznych i raportów pod
kątem oceny lokalnych strategii w zakresie edukacji o dziedzictwie archeologicznym.
4. Zbadanie trzech wybranych gmin w zakresie edukacji społeczeństwa o dziedzictwie
archeologicznym (przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, wykonanie analizy
porównawczej aktualnych dokumentów strategicznych, wybór trzech gmin do badań
pogłębionych).
5. Przetworzenie i wstępna ocena danych oraz wyników podjętych badań
(przygotowanie narzędzi badawczych i opracowanie kwestionariuszy badań, przeprowadzenie
podczas wyjazdów badawczych ankiet w trzech gminach w celu zebrania danych
empirycznych, wykonanie analizy dokumentów związanych z edukacja w zakresie
dziedzictwie archeologicznym w trzech wybranych gminach, wstępna analiza
zgromadzonych danych)
6. Wykonanie analizy i interpretacji uzyskanych wyników badań w perspektywie
porównawczej.
7. Upublicznianie i popularyzacja wyników badań: opublikowanie artykułów w
czasopismach naukowych (w języku angielskim i angielskim) oraz aktywny udział (z
prezentacją) na konferencjach w Polsce i za granicą (środki na ten cel zostały przewidziane w
budżecie projektu).
8. Wystąpienie, nie wcześniej niż na drugim roku kształcenia w szkole doktorskiej, z
wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym
przez Kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym
przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, a po uzyskaniu jego finasowania realizacji
tego stażu w trakcie trwania projektu.
Opis projektu
Kierownik: Prof. UAM dr hab. Michał Pawleta
Tytuł: „Edukacja o lokalnym dziedzictwie archeologicznym jako czynnik procesów
rozwojowych wybranych gmin w Polsce”.
Projekt ma na celu pogłębioną ocenę zakresu oraz sposobów prowadzenia edukacji o
dziedzictwie archeologicznym w społecznościach lokalnych, a także stopnia ujęcia potencjału
tego dziedzictwa w dokumentach rozwojowych gmin polskich. Z badań wiadomo, że
dziedzictwo archeologiczne należy do najmniej zrozumiałych, a więc najmniej interesujących
dla Polaków. Przekłada się to niską rolę, jaką w rozwoju lokalnym odgrywa dziedzictwo
archeologiczne oraz niezrozumienie konieczności jego ochrony i mądrego zarządzania.
Tymczasem jest to bogaty i zróżnicowany zasób, który może być istotnym czynnikiem
efektywnie prowadzonej polityki lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Niestety,
edukacja o dziedzictwie archeologicznym nie jest prowadzona w Polsce w systematyczny
sposób. Nie przeprowadzono do tej pory pogłębionych badań, które pozwoliłyby ocenić stan
takiej edukacji - czy i w jaki sposób jest ona podejmowana oraz przez jakie podmioty. Nie
wiadomo także, jakie efekty przynoszą prowadzone działania edukacyjne, ani czy są one
ujmowane przez samorządy lokalne w dokumentach wyznaczających kierunki rozwoju gmin.
Proponowany projekt zamierza wypełnić te luki poprzez zbadanie i określenie warunków do
prowadzenia skutecznej edukacji o dziedzictwie archeologicznym, opartej na wiedzy i
wdrażanej w systemowy sposób.

Zadania zaplanowane w trakcie realizacji projektu mają - krok po kroku – nakreślić
obraz badanego zagadnienia, zaczynając od ogólnej oceny zagadnień związanych z edukacją
o dziedzictwie archeologicznym w skali wszystkich gmin w Polsce, do studiów przypadku
trzech wybranych gmin, które pozwolą na szczegółowe przyjrzenie się temu zagadnieniu.
Badania stanowić będą próbę udzielenia odpowiedzi na takie pytania badawcze, jak: (1) czy i
jak rozumiana jest lokalna edukacja o dziedzictwie archeologicznym w Polsce, oraz przez
kogo i w jaki sposób jest prowadzona; (2) czy i w jaki sposób edukacja archeologiczna
ujmowana jest w strategiach lokalnych oraz dokumentach strategicznych i wdrażana w
działaniach rozwojowych gmin; (3) jakie braki występują w tym zakresie oraz (4) czy i jakie
działania są podejmowane w celu minimalizowania tych braków.
Próba zilustrowania ogólniejszych zagadnień związanych z edukacją o dziedzictwie
archeologicznym zostanie podjęta na podstawie badań ankietowych wszystkich gmin w
Polsce (metodą ankiety internetowej CAWI), wywiadów pogłębionych z pracownikami służb
konserwatorskich, dotyczących charakterystyki zasobu dziedzictwa archeologicznego w
województwach polskich, pogłębionej analizy odpowiednich dokumentów strategicznych
wybranych gmin oraz ujmowania dziedzictwa archeologicznego w celach i działaniach
rozwojowych. Następnie wyniki tych badań posłużą do wyboru trzech gmin do
szczegółowych analiz – przeprowadzone zostaną w nich wywiady pogłębione, m.in. z
urzędnikami odpowiedzialnymi za tworzenie i wdrażanie poszczególnych dokumentów
strategicznych, z kierownikami ośrodków kultury, nauczycielami czy pracownikami muzeów.
Studia przypadków pozwolą na stworzenie szczegółowego obrazu prowadzonej w wybranych
gminach edukacji o dziedzictwie archeologicznym, stopnia zaawansowania w prowadzeniu
takiej działalności i ujmowania jej w politykach rozwojowych. Ważnym elementem będzie
zidentyfikowanie istniejących luk w tych działaniach i ich ewentualnych przyczyn oraz
wskazanie sposobów minimalizowania ich negatywnych efektów.
Ze względu na specyfikę adresowanego w projekcie problemu badawczego, w celu
jego rozwiązania wykorzystane zostaną metody i narzędzia badawcze, charakterystyczne dla
nauk społecznych. Zaplanowane zostały zarówno badania ilościowe (internetowe ankiety
CAWI), jak również jakościowe - wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe,
oraz analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategicznych oraz danych statystycznych.
Niemniej, ich wykorzystanie posłuży realizacji aktualnych celów współczesnej archeologii, w
efekcie zaś przyczyni się nie tylko do poniesienia świadomości społecznej na temat
dziedzictwa archeologicznego, lecz również do jego efektywnego zarządzania, ochrony i
wykorzystania.
Typ konkursu: PRELUDIUM BIS 3
Grupa Nauk: HS
Termin składania ofert: 2022.07.10
Forma składania ofert: e-mail (na adres: mpawleta@amu.edu.pl)
Dodatkowe informacje:
1. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Kierownika
jednostki. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej tylko z wybranymi
kandydatami.
2. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
drogą mailową.
3. Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji konkursowej: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2021/uchwala79_2021-zal1.pdf

4. Osoba zatrudniona w projekcie będzie zobowiązana do realizacji, w okresie
wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej (i realizacji
indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym),
zakończonego uzyskaniem przez doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w
terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu
Warunki zatrudnienia:
1. Doktorant będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w całości ze środków
Narodowego Centrum Nauki, tj. z budżetu przewidzianego w projekcie na wynagrodzenie
zgodnie z Regulaminem konkursu PRELUDIUM BIS-3 w wysokości: 5000 PLN (brutto
brutto miesięcznie) przez pierwsze 24 miesiące, zaś przez kolejne 24 miesiące w kwocie 6000
PLN (brutto brutto miesięcznie).
2. Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest przyjęcie kandydata do Szkoły
Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM w roku akademickim 2022/23 (termin składania
dokumentów: 22-26.08.2022 r, termin rozmowy kwalifikacyjnej – 12-13.09.2022 r.), w
ramach naboru do realizacji projektu doktorskiego pt. „Edukacja o lokalnym dziedzictwie
archeologicznym jako czynnik procesów rozwojowych wybranych gmin w Polsce”, którego
promotorem jest prof. UAM dr hab. Michał Pawleta (mpawleta@amu.edu.pl. Więcej
informacji na temat naboru do szkoły doktorskiej znajduje się na stronie internetowej Szkoły
Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM: https://sdnh.amu.edu.pl/rekrutacja/
3. Data rozpoczęcia: 1 października 2022
4. Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Klauzula informacyjna RODO :
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) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 -712 Poznań.
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.

