
 

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i 

Geologicznych 

 

Stanowisko: Stypendysta  

 

Wymagania:  

1. Znajomość teorii i metod badawczych w zakresie rekonstrukcji środowiska 

2. Doświadczenie w przygotowaniu próbek do analizy ameb skorupkowych i umiejętność identyfikacji 

okazów poświadczone publikacjami naukowymi. 

3. Wiedza w zakresie zaburzeń torfowisk. 

4. Biegłość w języku polskim i angielskim.  

5. Umiejętność pracy zespołowej. 

6. Doświadczenie w prowadzeniu prac terenowych na jeziorach i torfowiskach. 

7. Doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych w renomowanych czasopismach naukowych 

poświadczone przynajmniej trzema artykułami pierwszoautorskimi. 

 

Opis zadań: 

1. Głównym zadaniem Stypendysty będą badania nad zastosowaniem analizy ameb skorupkowych do 

rekonstrukcji wpływu ekstremalnych zalewów morskich na ekosystemy jezior i torfowisk.  

2. Udział w projekcie poprzez prace laboratoryjne i terenowe. 

3. Przygotowanie publikacji naukowych. 

 

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki (NCN) program OPUS – ST  

Data składania wniosków: do 8.04.2022, 15:00 

Forma składania aplikacji: wiadomość e-mail na adres: krzypl@amu.edu.pl  

 

Dodatkowe informacje: 

Stanowisko stypendysty na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych dotyczy projektu NCN   

OPUS nr: 2020/37/B/ST10/02614 zatytułowanego "Odporność jezior przybrzeżnych na ekstremalne 

zalewy morskie: oszacowanie w oparciu o badania paleoekologiczne z półwyspu Burin (Nowa 

Funlandia, Kanada)" kierowanego przez dra Krzysztofa Pleskot 

Wysokość stypendium: 3 200 PLN/miesiąc. 

Czas trwania stypendium: 6 miesięcy. 

 

mailto:krzypl@amu.edu.pl


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) 
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