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OPIS:
Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs
otwarty na stanowisko adiunkta na Wydziale Fizyki UAM. Do konkursu mogą przystąpić
osoby, które spełniają wymogi określone w art. 119 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30.08.2018, poz. 1668) oraz §112 pkt. 1 Statutu
UAM z dn. 30 listopada 2015 r.
Konkurs dedykowany jest dla osób charakteryzujących się niezależnością
i dojrzałością w prowadzeniu badań naukowych, rozpoczynających tworzenie
własnych zespołów badawczych i prowadzenie programów badawczych.

Wymagania stawiane kandydatom:
 stopień doktora nauk fizycznych uzyskany do 10 lat licząc od dnia zamknięcia
konkursu;
 kandydat powinien posiadać wyróżniające osiągnięcia naukowe, ambicję
w prowadzeniu badań naukowych i demonstrować możliwość realizacji
proponowanych badań naukowych;
 w szczególności powinien posiadać bogaty dorobek publikacyjny adekwatny do
stopnia rozwoju kariery naukowej (prace naukowe w najważniejszych
międzynarodowych wielodyscyplinarnych czasopismach naukowych, czy wiodących
czasopismach z danej dziedziny);
 doświadczenie w zdobywaniu środków na prowadzenie badań naukowych
w konkursach krajowych czy międzynarodowych;
 udział w najważniejszych konferencjach z wykładami, wykładami na zaproszenie,
otrzymane patenty, czy nagrody i wyróżnienia za działalność naukową.
Wymagane dokumenty:
 podanie o zatrudnienie z krótkim opisem dalszych planów badawczych
 życiorys zawodowy z zamieszczoną i podpisaną klauzulą

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.






kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania)
https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam/wszystkie-kategorie/dopo/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio
deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym
miejscem pracy kandydata
https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam/wszystkie-kategorie/dopo/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio
podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 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 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.

Dokumenty konkursowe należy złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu im
Adama
Mickiewicza
w
Poznaniu
(adres:
ul.
Umultowska
85,
61-614 Poznań, pokój 3) lub przesłać w formie elektronicznej na adres dziekfiz@amu.edu.pl

