Nazwa jednostki: Instytut Filologii Polskiej UAM – Poznań,
Nazwa stanowiska: pracownik naukowy typu specjalista pomocniczy (technical assistant) w
projekcie Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów
Nowego Testamentu. Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr UMO-2017/26/E/HS2/000083)
Wymagane kwalifikacje:
a. stopień naukowy doktora w zakresie językoznawstwa (filologia klasyczna);
b. bardzo dobra znajomość języka łacińskiego;
c. znajomość języków obcych w stopniu pozwalającym na lekturę literatury i udział w
konferencjach zagranicznych;
d. doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych lub pracy w zespołach badawczych;
e. jako dodatkowy atut: udokumentowane publikacjami doświadczenie w badaniu dawnych
tekstów polskich i/lub łacińskich;
f. jako dodatkowy atut: doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych;
g. jako dodatkowy atut: wiedza z zakresu średniowiecznej łaciny, hebrajszczyzny biblijnej
oraz paleografii;
Ponadto kandydat musi spełniać warunki NCN do zatrudnienia na specjalistycznym
stanowisku pomocniczym, zob. www.ncn.gov.pl:
„W ramach specjalistycznego stanowiska pomocniczego zatrudnione mogą być osoby, które
w okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie nie będą pobierać innego wynagrodzenia w
żadnej formie ze środków NCN oraz innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u
jakiegokolwiek pracodawcy w tym również posiadającego siedzibę po za terytorium RP.”
Opis zadań osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym:
1. Pomoc w przygotowaniu transkrypcji łacińskich źródeł staropolskich apokryfów;
2. Analiza sposobów wykorzystania źródeł w staropolskich apokryfach;
3. Konsultacje w zakresie tekstów łacińskich dla członków zespołu;
4. Prezentacja wyników projektu w publikacjach naukowych i podczas krajowych lub
międzynarodowych konferencji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 22 października 2019, 15:00
Forma składania ofert: mailem na adres kierownika projektu: dorroj@amu.edu.pl
Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie: umowa o pracę – cały etat: od 2 listopada 2019 r. (24 miesiące; 3937 PLN
brutto brutto)
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie następujących
dokumentów:
a. kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich i uzyskaniu
kwalifikacji trzeciego stopnia;
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b. list motywacyjny (500-700 słów);
c. życiorys (CV);
d. wykaz publikacji naukowych;
e. wykaz innych osiągnięć naukowych i organizacyjnych, w tym:
- nagrody krajowe i międzynarodowe,
- uczestnictwo w projektach badawczych,
- uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem,
- wykaz zorganizowanych konferencji i innych wydarzeń naukowych (fakt
organizacji/współorganizacji konferencji winien być potwierdzony przez jednostkę
organizującą wydarzenie, np. zakład naukowy, instytut),
f. oświadczenie, że w wypadku wygrania konkursu UAM będzie podstawowym miejscem
zatrudnienia.
g. klauzula RODO (poniżej)
Komisja Konkursowa dokona oceny kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
Komisja może dodatkowo wezwać kandydata na rozmowę kwalifikacyjną celem sprawdzenia
jego umiejętności.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 30 października 2019 roku.

W zgłoszeniu prosimy zawrzeć następujące klauzule:
(http://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazkizawodowe/kadry/oferty-pracy/klauzule-rodo/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-dopracy-wraz-ze-zgoda):
1. „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 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (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”.
2. W przypadku wygrania konkursu oświadczam, że Instytut Filologii Polskiej UAM będzie
moim podstawowym miejscem pracy oraz że w okresie zatrudnienia w IFP UAM będę
corocznie składać deklarację zgody na zaliczenie mnie do liczby osób, która będzie
uwzględniana przy przyznawaniu środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego
Instytutu w ramach prowadzonej działalności statutowej.
Oświadczam również, że w okresie zatrudnienia w projekcie nie będę pobierać innego
wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz nie będę pobierać innego
wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (w tym pracodawcy
posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)”.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
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
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95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
informuję, 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 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.).
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. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Klauzula zgody
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 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (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.
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