
KONKURS 

NA 3-LETNIE STYPENDIUM DOKTORANCKIE 

W INSTYTUCIE SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT  

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

Konkurs jest przeprowadzony zgodnie z art. nr 89.6 i 91.5 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 

30 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 96, poz. 620). 

 

Dyrektor Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk  

ogłasza konkurs na 3-letnie stypendium doktoranckie  

 

 
 Wymogi kwalifikacyjne:  

• posiadanie tytułu magistra w zakresie nauk humanistycznych, w dziedzinie archeologii,  

• udokumentowane doświadczenie w pracy terenowej, 

• znajomość typologii i technologii narzędzi kamiennych, ze szczególnym uwzględnieniem 

okresu górnego paleolitu i mezolitu, 

• doświadczenia w zakresie GIS, 

• uczestnik studium doktoranckiego, 

• dobra znajomość języka angielskiego  

•  mile widziana znajomość języka węgierskiego  

• doświadczenie w pracy w zespole,  

• prawo jazdy kategorii B.  

 

Obowiązki: 

• Osoba wyłoniona w wyniku konkursu będzie pobierała stypendium z projektu „Ekologia 

najwcześniejszych ludzi anatomicznie współczesnych w Karpatach Zachodnich: stanowisko 

Istállóskő, Góry Bukowe, Węgry”                                                  nr umowy UMO-

2019/33/B/HS3/02264 

• Zadania doktoranta będą dotyczyły wszystkich działań związanych z realizacją projektu: 

przetwarzanie baz danych, badaniami terenowymi, udziałem w wizytach studyjnych, 

przetwarzaniem danych GIS oraz udziałem w redagowaniu publikacji naukowych oraz 

popularyzatorskich. 

 

Opis zadań: 
Osoba wyłoniona w wyniku konkursu będzie realizowała badania na Węgrzech, na Uniwersytecie w 

Miszkolcu. 

 

Kandydaci zgłaszający swój udział w Konkursie powinni złożyć następujące dokumenty:  

•   kopia dyplomu magisterskiego, 

• list motywacyjny 

• życiorys,  

• opis osiągnięć naukowych (łącznie z listą publikacji oraz udziału w konferencjach 

naukowych) oraz zainteresowań,  

• list polecający (lub dane kontaktowe do wcześniejszego opiekuna naukowego). 

• oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w ISEZ PAN (do wglądu w 

sekretariacie ISEZ PAN, ul. Sławkowska 17; 31-016 Kraków), 

• klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  dokumentach 

aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 

Polskiej Akademii Nauk procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 



Zostałem/Zostałam poinformowany/ poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne 

oraz, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem„ przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej 

wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą 

informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., zamieszczoną w  ogłoszeniu o 

naborze w  Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk”, 

• informacje kontaktowe, 

 
Dodatkowe informacje: 

Rekrutacja dokonywana jest wyłącznie w oparciu o analizę dokumentacji przedstawionej przez 

kandydatów w konkursie. 

Stypendium wynosi 30 000 zł brutto rocznie (łącznie 90 000 zł na 26 m-cy) od 01/11/2020 r. 

 

Termin składania zgłoszeń upływa: 15/10/2020 r. godz. 10.00  
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  18/10/2020 r. 

 
Forma składania podań: 
Pocztą elektroniczną na adres dudek@isez.pan.krakow.pl (PDF, w tytule maila proszę wpisać 

„stypendium/_nazwisko”) lub tradycyjną (wersja podpisana). 

 

Wynik Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej ISEZ PAN  

http://www.isez.pan.krakow.pl/. Instytut zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu bez 

podawania przyczyny. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby rekomendowanej przez Komisję 

Konkursową podejmuje Dyrektor Instytutu. 

 

 


