Wolne stanowisko: doktorant – stypendysta
w projekcie OPUS-19 pn. „Bioinspirowane materiały: chityna, izolowana z gąbek morskich, jako
wielozadaniowy biomateriał strukturalny”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (nr grantu
UMO 2020/37/B/ST5/01909). Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Hermann Ehrlich
Podmiot: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii
UAM,
Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta
Wymagane kwalifikacje:
1. Tytuł magistra chemii lub inżynierii materiałowej,
2. Uczestnik I roku Szkoły Doktorskiej UAM,
3. Znajomość podstaw technik ekstrakcji i separacji,
4. Znajomość technik analitycznych stosowanych w chemii (NMR, MS, IR),
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
6. Umiejętność szybkiego uczenia się,
7. Autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej o zasięgu międzynarodowym.
Zakres prac:
Prace laboratoryjne zmierzające do realizacji projektu ukierunkowane głównie na wydobycie i
scharakteryzowanie rusztowań chitynowych. Codzienne obowiązki związane z organizacją pracy
laboratorium. Prezentacja uzyskanych wyników. Udział w przygotowaniu referatów.
Dodatkowe informacje:
Typ konkursu NCN: OPUS – ST5
Termin składania ofert: 30 listopada 2021 r. godz. 00:00
Warunki zatrudnienia:
Wysokość stypendium naukowego: 4 000 zł brutto /36 miesięcy (dodatkowo do stypendium
doktorskiego/Szkoły Doktorskiej)
Okres zatrudnienia: 3 lata
Wymagane dokumenty:
1/ List motywacyjny,
2/ Odpis dyplomu magisterskiego,
3/ CV z listą publikacji,
4/ List rekomendacyjny, (jeżeli kandydat/ka dysponuje),
6/ Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (wzór dostępny poniżej)
Dokumenty należy przesłać na adres e-mail: hermann.ehrlich@amu.edu.pl
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję\rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną
(osobiście lub on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@amu.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
wybrania stypendysty;
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa;
6. Dane przechowywane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na etapie rekrutacji jest dobrowolne, jednak w
przypadku ich niepodania nie będzie mogła Pani/Pan uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty. Zostałem poinformowany o moich
prawach i obowiązkach.
Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

.....................................
(miejscowość i data)

.............................................................................................
(podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

