
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA:  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych  

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej  

 

MIASTO: Poznań  

STANOWISKO: Asystent naukowy – zatrudnienie na okres 1 roku 

DYSCYPLINA NAUKOWA: geografia 

DATA OGŁOSZENIA:  05.10.2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.11.2018 r. 

LINK DO STRONY:  

SŁOWA KLUCZOWE: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna  

 

OPIS (tematyka, wymogi, oczekiwania):  

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Zachowań 

Przestrzennych Człowieka Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.  

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:  

1. Stopień magistra geografii, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna (mile widziany stopień 

doktora) 

2. Udokumentowana działalność naukowa oraz dorobek w zakresie geografii społeczno-

ekonomicznej lub gospodarki przestrzennej.  

3. Udokumentowana umiejętność formułowania projektów badawczych oraz zdobywania środków na 

prowadzenie działalności naukowo-badawczej, potwierdzona realizowanym w roli kierownika 

projektem/projektami badawczymi NCN lub NCBiR,  

4. Bardzo dobra znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego.  

 



Dokumenty wymagane od kandydata:  

1. Podanie;  

2. Kwestionariusz osobowy dla kandydata (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu  

https://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam/wszystkie-kategorie/do-po/formularze-i-wzory-

dokumentow-dkio 

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.)  

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,  

5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym z uwzględnieniem zamieszczonych powyżej 

wymogów, w tym przedstawienie 3 wybranych opublikowanych prac naukowych oraz planu 

badawczego na okres zatrudnienia. 

6. Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym miejscem 

pracy kandydata.  

 

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.  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza nie zapewnia mieszkania.  

 

Komisja Konkursowa:  

Prof. UAM dr hab. Paweł Churski - przewodniczący  

Prof. UAM dr hab. Artur Bajerski 

Prof. UAM dr hab. Jan Hauke 

Prof. UAM dr hab. Jacek Kotus 

Dr Michał Rzeszewski 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 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. 

 

mailto:iod@amu.edu.pl

