Konkurs otwarty na etat adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie badawczym konkursu
NCN OPUS 15 w Instytucie Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznaniu
(Open call for applications for a post-doctoral research fellowship within the research project
NCN OPUS 15 in the Institute of the Geographical and Geological Sciences
Adam Mickiewicz University in Poznań)

MIASTO (CITY): Poznań
STANOWISKO (POSITION): Adiunkt badawczy – zatrudnienie na okres 24 miesięcy (post-doctoral
Research fellowship – employment duration - 24 months)
DYSCYPLINA NAUKOWA (FIELD OF STUDY): geografia lub geologia (geography or geology)
DATA OGŁOSZENIA (DATE OF ANNOUNCEMENT): 20.12.2018 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT (APPLICATION SUBMISSION DEADLINE): 6.01.2019 r.
SŁOWA KLUCZOWE (KEYWORDS): sedymentologia, geologia czwartorzędu, geozagrożenia,
mikromorfologia (sedimentology, Quaternary geology, geohazards, micromorphology)
OPIS (tematyka, wymogi, oczekiwania) (DESCRIPTION (subject of research, requirements,
expectations)):
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Mineralogii i
Petrologii Instytutu Geologii, do realizacji zadań badawczych przewidzianych dla pozycji post-doca w
projekcie badawczym pt.: „Katastrofalne powodzie morskie na wybrzeżach południowego Bałtyku w
późnym Holocenie.” Kierownik prof. dr hab. Karl Stattegger. (The Dean of the Faculty of Geographical
and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań opens a call for applications for a
post-doctoral research fellowship in the Department of Mineralogy and Petrology, at the Institute of
Geology, within a project entitled: “Catastrophic coastal flooding events along the southern Baltic Sea
coast during the Late Holocene.” (Principal Investigator: prof. dr hab. Karl Stattegger).
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/410138-pl.pdf
Zadania będą obejmować udział oraz samodzielne prowadzanie i organizowanie części prac
terenowych (kampanie pomiarowe, wiercenia, asystowanie podczas badań georadarem) i
laboratoryjnych szczególnie w zakresie mikromorfologii, badań sedymentologicznych oraz
przygotowania rdzeni do dalszych analiz (w tym datowań metodą OSL). (The Candidate will be
responsible for designing, planning, coordination and prosecution of fieldwork campaigns (including
drilling, field sections description, levelling and assisting in ground penetration radar surveys) and
laboratory works (in particular micromorphological analyses, physical sediment description,
preparation of cores for further analyses, including OSL dating).
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 116 Ustawa z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 j.t.)

Wymagania, które powinien spełnić kandydat (Requirements for the Candidate):
1. Stopień doktora w zakresie geografii lub geologii, specjalność: sedymentologia, geologia
czwartorzędu (Doctorate degree in the field of geographical or geological sciences, specialization:
sedimentology, Quaternary geology).
2. Udokumentowana działalność naukowa oraz dorobek w zakresie geologii czwartorzędu,
sedymentologii, mikromorfologii w recenzowanych czasopismach. (Documented scientific
experience in a field of Quaternary geology, sedimentology, micromorphology, including
publications in peer-reviewed journals.)
3. Udokumentowana umiejętność prowadzenia samodzielnych badań w projektach badawczych.
(Documented experience of indipendent research within research projects).
4. Biegłość w prowadzenia badań sedymentologicznych terenowych i laboratoryjnych w
szczególności analiz mikromorfologicznych w płytkach cienkich. (Expertise in sedimentological
research, both in the field and in the laboratory, including micromorphological analysis of thin
sections.)
5. Udokumentowana umiejętności prezentacji wyników badań naukowych, w tym udziałem w
konferencjach międzynarodowych. (Documented public presentations skills, including
presentation of research on international conferences.)
6. Dobre zrozumienie złożoności procesów sedymentacyjnych w procesach lądowych i morskich w
tym zdarzeń ekstremalnych. (Throughout understanding of sedimentary processes, both in
terrestrial and marine environments, including catastrophic events.)
7. Bardzo dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego, potwierdzone
certyfikatem lub egzaminem międzynarodowym. (Excellent knowledge of English and Polish,
spoken and written, confirmed with an international certificate.)
Warunki zatrudniania (employment conditions):
Oferujemy (We offer):
- pełen etat na okres 2 lat (full employment contract for 2 years)
- wynagrodzenie netto około 5000 PLN/miesiąc (net salary about 5000 PLN/month)
- praca na 100% etacie badawczym (bez obowiązków dydaktycznych) (position with 100%
focus on research (no teaching obligations))

Dokumenty wymagane od kandydata:
1. Podanie. (The application.)
2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu
https://amu.edu.pl/pracownicy/sprawy-pracownicze/kadry-i-bhp/formularze-i-wzory-dokumentowdzialu-kadr-i-organizacji (The personal form available for the Applicant on the University’s webpage.)
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.)
(Curriculum vitae with the consent on the personal data protection and processing.)
4. Odpis dyplomu nadania stopnia doktora. (Official transcript of the Doctor of Philosophy
certificate.)
5. Informacja o dorobku naukowym z uwzględnieniem zamieszczonych powyżej wymogów, w tym
przedstawienie 3 wybranych opublikowanych prac naukowych oraz planu badawczego na okres
zatrudnienia. (Information of scientific experience, covering all the requirements stated in the postdoctoral position description, 3 examples of published peer-reviewed research articles and the outline
of the research work for the duration of the post-doctoral fellowship. )
6. Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym miejscem
pracy kandydata. (The statement that the University of Adam Mickiewicz will be the primary
employment institution for the Candidate.)
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. (Documents are to be submitted to the Dean’ Office
of the Faculty of Geographical and Geological Sciences of Adam Mickiewicz University in Poznań
(address: 60-680 Poznań, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, room nr 005) with Mrs. Katarzyna
Piotrowska.)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza nie zapewnia mieszkania. (The University of Adam Mickiewicz
does not provide with accomodation.)
Komisja Konkursowa/Committee:
Prof. dr hab. Karl Statteger - przewodniczący/chairman
Prof. dr hab. Andrzej Muszyński
Prof. UAM dr hab. Błażej Berkowski
Prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński
Dr Robert Jagodziński

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (Information clause for job seekers)
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 i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.
Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że (Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No. 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC - General
Regulation on data protection (Official Journal of the European Union L 119/1 of 04.05.2016) I hereby inform
you that.):
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z
siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań (The Controller of your personal data is Adam
Mickiewicz University in Poznań, with its registered office in 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 (The Controller of personal data has appointed a Data Protection Officer supervising the
correctness of personal data processing, who may be contacted via e-mail: iod@amu.edu.pl).
3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane
stanowisko pracy (The purpose of the processing of your personal data is to carry out the recruitment process
for the indicated position).
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.
z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.) (The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of
the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 26 June 1974 (Journal of Laws
of 1998, N21, item 94 as amended).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji
(Your personal data will be stored for 6 months from the end of the recruitment process).
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 (Your personal data will not be shared with other entities with the exception of entities authorised
under the applicable law. Access to your personal data will be granted to persons authorised by the Controller
to process them as part of performing their official duties).
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 (You have the right to
access your data and, subject to the provisions of law, the right to rectify, delete, limit the processing, the right
to transfer data, the right to object to the processing, the right to withdraw consent at any time).
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa (You have the right to lodge a complaint with the supervisory
authority – President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne (Provision of personal data is obligatory on the basis of legal regulations, in the remaining scope it
is voluntary).
10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO (Your personal data will not be processed in an automated
manner and will not be profiled, compliant with Article 22 of GDPR).

