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Oferta pracy dla osoby z tytułem doktora nauk o Ziemi (dyscyplina oceanologia)  w 

projekcie AbeFun w ramach programu NCN OPUS 12. 

Nazwa stanowiska: ADIUNKT 

Wymagania: 

- stopień doktora nauk o Ziemi (dyscyplina oceanologia) 

- dorobek naukowy w zakresie badań bentosu Arktycznego, w wodach przybrzeżnych i 

głębokiego oceanu, udokumentowany co najmniej pięcioma publikacjami naukowymi (w 

czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR) posiadających Impact 

Factor) oraz wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach (co najmniej trzy prezentacje 

ustne) 

- minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu funkcjonowania 

zespołów bentosowych w Arktyce, w tym: doświadczenie w pracy na statku badawczym, 

poborze prób bentosowych, samodzielnego prowadzenia analiz laboratoryjnych (oznaczenia 

taksonomiczne do poziomu gatunkowego organizmów makrofaunowych (Crustacea, Mollusca, 

Polychaeta) oraz do poziomu wyższych taksonów organizmów meiofaunowych, pomiary 

morfometryczne z wykorzystaniem cyfrowego systemu analizy obrazu) oraz analiz 

statystycznych (m.in. analizy statystyczne rozkładów wielkości, modelowanie produkcji wtórnej i 

respiracji) 

- udział w projektach badawczych o tematyce związanej z funkcjonowaniem arktycznych 

zespołów bentosowych (co najmniej trzech) 

- znajomość ekologii grup meiofaunowych i makrofaunowych występujących w głębokim 

Oceanie Artktycznym oraz zagadnień dotyczących modelowania produkcji wtórnej i respiracji 

zoobentosu 

- znajomość języka angielskiego i polskiego 

- umiejętność obsługi programów do analiz statystycznych (np. Statistica, Permanova, R) 
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Opis zadań: 

W ramach realizacji projektu AbeFun finansowanego przez NCN w ramach programu OPUS 12 

pt. „Funkcjonowanie arktycznego bentosu - odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany 

w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępności pokarmu (AbeFun)”  do zadań będzie należało: 

- pobór materiałów w trakcie rejsów na statkach badawczych, 

- analiza laboratoryjna prób makrofaunowych i meiofaunowych, 

- analiza statystyczna danych, w tym konstrukcja i analiza rozkładów wielkości, oszacowanie 

produkcji wtórnej i respiracji zbiorowisk zoobentosowych.  

- interpretacja wyników, przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentacja wyników na 

konferencjach o zasięgu międzynarodowym. 

Typ konkursu NCN: OPUS 12 

Termin składania ofert: 24.09.2018. do godziny 12.00 

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres kierownika projektu – prof. dr hab. Marii 

Włodarskiej-Kowalczuk (maria@iopan.gda.pl) oraz Działu Organizacji Badań IO PAN 

(dob@iopan.pl) 

Warunki zatrudnienia: 

Wynagrodzenie w ramach umowy o pracę na cały etat na okres 24 miesięcy  

Planowany termin zatrudnienia : październik 2018 

Wymagania formalne:  

Stopień doktora w zakresie nauk o Ziemi 

Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny 

2) CV 

3) Kopia dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora 

4) Kopia publikacji oraz potwierdzenie wystąpień na międzynarodowych konferencjach 

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o następującej treści: 
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Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut 

Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 

stanowisko ........  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami o przetwarzaniu danych 

osobowych przekazanymi przez Instytut zgodnie z art. 13 RODO. 

………………………………………….                                     ………………………………………… 

(miejscowość i data)                                                     (podpis osoby składającej oświadczenie) 

  

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 osobowych, dalej jako „RODO”) Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk informuje, iż: 

 

1) jest administratorem pozyskiwanych w procesie rekrutacji Pani/Pana danych osobowych,  

2) dane kontaktowe administratora: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, (+48 58) 

73 11 600,  fax: (+48 58) 551 21 30; e-mail: office@iopan.gda.pl, 

3) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się na adres: e-mail: 

iodo@iopan.pl, 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji 

procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o rekrutacji, 

5) podstawą prawną przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych w 

niniejszej rekrutacji, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą) oraz przepisy ustaw krajowych wskazujące na potrzebę przetwarzania 

określonych danych osobowych, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu określonego 

powyżej,  chyba, że obowiązek prawny ciążący na administratorze wymaga dłuższego 

okresu przechowywania, 

7) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do 

uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. upoważnieni 

pracownicy administratora, w tym członkowie komisji rekrutacyjnej, instytucja finansująca 

w zakresie w jakim finansuje/dofinansowuje wynagrodzenie, instytucje lub podmioty 

kontrolujące, 
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8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych, a,  także prawo do usunięcia danych 

osobowych oraz prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy jest to możliwe na 

podstawie przepisów RODO, 

9) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO, 

11) podanie danych wymaganych przez administratora jest dobrowolne, jednakże warunkuje 

udział w procesie rekrutacyjnym, 

    12 )w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

         zautomatyzowany. 

 

 

 


