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OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DOKTORANTA 
 

Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie poszukuje doktoranta-

stypendysty do pracy w Katedrze Bioróżnorodności Leśnej. Doktorant będzie realizował zadania 

badawcze w ramach grantu OPUS 18 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. 

„Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach”. Niniejszy projekt 

dotyczy zagadnień z dziedziny genetyki krajobrazowej i skupia się na krajobrazach dolin rzecznych 

(‘riverscape genetics’). Celem badań jest 1) poznanie zależności pomiędzy charakterystyką zlewni 

a genetycznym zróżnicowaniem populacji roślin lasów łęgowych; 2) poszerzenie wiedzy nt. 

przestrzennego zróżnicowania genetycznego roślin lasów łęgowych w obrębie całej górskiej zlewni; 

oraz 3) zbadanie, czy fragmentacja rzek przez zapory wpływa na genetyczną izolację populacji 

roślin nadrzecznych. Projekt trwa 48 miesięcy i realizowany jest w konsorcjum z Instytutem 

Botaniki im. W. Szafera, PAN w Krakowie oraz we współpracy z badaczami z University of Lisbon 

(Portugalia) i Umeå University (Szwecja).  
 

Do zadań doktoranta będą należały m.in.: 

• badania terenowe w zlewni Górnego Sanu oraz w otoczeniu zapór zlokalizowanych w 

Karpatach i Sudetach (ponad 100 dni roboczych); 

• prace laboratoryjne polegające na izolacji DNA z blisko 4000 próbek zebranych w terenie; 

• systematyczny przegląd literatury oraz metaanaliza danych źródłowych; 

• statystyczna analiza danych; 

• pisanie prac naukowych w języku angielskim oraz prezentacja wyników badań na 

konferencjach naukowych; 

• wykonanie pracy doktorskiej w oparciu o prowadzone badania. 

Idealny kandydat to osoba, której zainteresowania i doświadczenie związane są z ekologią 

populacyjną, ekologią zbiorowisk lub ekologią molekularną, oraz posiadająca przynajmniej 

podstawowe doświadczenie w zakresie analiz statystycznych lub analiz przestrzennych w 

środowisku GIS. Inne pożądane cechy to motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy 

zespołowej oraz dyspozycyjność.  
 

Wymagania kwalifikacyjne: 

• Tytuł magistra w zakresie biologii, ochrony środowiska, leśnictwa lub nauk pokrewnych1; 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pisanie prac naukowych, 

wystąpienia na konferencjach oraz swobodne porozumiewanie się z zagranicznymi 

partnerami; 

• Gotowość do prowadzenia badań terenowych w trudnych górskich warunkach (do realizacji 

tego zadania pożądana jest dobra sprawność fizyczna); 

• Prawo jazdy umożliwiające prowadzenie samochodu osobowego podczas wyjazdów 

służbowych. 
 

Dodatkowymi atutami będą: 

• Znajomość ekologii i funkcjonowania ekosystemów dolin rzecznych; 

• Podstawowa umiejętność programowania w środowisku R; 

• Podstawowa znajomość pracy w środowisku GIS (preferowane środowisko ArcGIS); 

• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z izolacją lub sekwencjonowaniem DNA; 

• Znajomość środkowoeuropejskiej flory; 

• Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych w naukach przyrodniczych. 

 
1 Do konkursu mogą być dopuszczone osoby, które w dniu zakończenia konkursu mają wyznaczony termin obrony 

pracy magisterskiej. W tym przypadku warunkiem decydującym o podjęciu pracy na oferowanym stanowisku będzie 

uzyskanie tytuł magistra i dostarczenie potwierdzenia (odpisu) do 10 września 2020 roku. 



Wymagania formalne: 

Kandydaci muszą spełniać wymagania NCN opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów 

naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum 

Nauki”, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. 
 

Miejsce pracy i warunki finansowe: 

Wyłoniony zwycięzca konkursu zostanie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UR w Krakowie 

(https://phdschool.urk.edu.pl/). Podstawowym miejscem pracy będzie Katedra Bioróżnorodności 

Leśnej na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prace laboratoryjne będą 

prowadzone w Pracowni Analiz Molekularnych Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Badania 

terenowe będą prowadzone w dolinach rzecznych w Sudetach i Karpatach. Dodatkowo doktorant 

może wziąć udział w krajowych i zagranicznych szkoleniach poprawiających kompetencje 

niezbędne do prowadzenia badań. Oczekujemy również gotowości doktoranta do udziału w 

zagranicznych konferencjach naukowych. 

Stypendium przewidziane jest na 48 miesięcy. Wysokość stypendium to 3500 zł brutto (stypendium 

zostanie obciążone narzutem ZUS) przez pierwsze dwa lata trwania projektu oraz – po pozytywnym 

przejściu oceny śródokresowej – 4500 zł brutto przez dwa kolejne lata. Osoby zainteresowane 

zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji (dr 

Remigiusz Pielech, remigiusz.pielech@urk.edu.pl). 
 

Dodatkowe informacje: 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10.08.2020 r. Kandydaci mogą zostać poproszeni o 

dodatkowe informacje lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami komisji 

stypendialnej w dniach 20-31 lipca 2020 r. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

W przypadku braku zadowalających ofert konkurs może zostać przedłużony. 

Zgodnie z wytycznymi NCN, komisja stypendialna będzie brała pod uwagę trzy kryteria, tj. 

1) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach 

/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej); 

2) osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie 

naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach 

badawczych (20% oceny końcowej); 

3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej). 
 

Termin składania ofert: 

15 lipca 2020 roku, 23:59 
 

Wymagane dokumenty: 

1) List motywacyjny; 

2) Życiorys kandydata z uwzględnieniem ewentualnych osiągnięć naukowych, w tym: 

a. lista publikacji wraz z określeniem roli pełnionej w powstaniu pracy (w przypadku 

prac złożonych do druku prosimy o dołączenie informacji o dacie złożenia artykułu i 

aktualnym statusie manuskryptu); 

b. udział w szkoleniach i warsztatach naukowych; 

c. udział w projektach naukowych i wdrożeniowych; 

d. udział w konferencjach naukowych. 

3) Odpis dyplomu magistra2 

4) Praca magisterska w postaci pliku *.pdf 

5) Opinia opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego mogącego potwierdzić 

kompetencje kandydata. 

Dodatkowo można dołączyć inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata. 

Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

remigiusz.pielech@urk.edu.pl z dopiskiem w tytule „OPUS – PhD”. 

 
2 Jeśli kandydat ma wyznaczony termin obrony pracy magisterskiej po terminie składania ofert, dopuszczamy 

możliwość złożenia odpisu w późniejszym terminie. W takim przypadku należy dołączyć informację o dacie 

planowanej obrony i dostarczeniu odpisu. 

https://phdschool.urk.edu.pl/
mailto:remigiusz.pielech@urk.edu.pl
mailto:remigiusz.pielech@urk.edu.pl


Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 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 

(Rozporządzenie ogólne o ochronie danych/RODO), niniejszym informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 

2. Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem Al. 

Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: 

iod@urk.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym przepisami prawa, będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO, 

czyli podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Inne dane, 

w tym niektóre dane służące do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), rozumianej, jako wyraźne działanie potwierdzające, przyzwalające na 

przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, polegające na dobrowolnym i 

świadomym przesłaniu aplikacji na aktualną ofertę pracy. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przewidzianych w art. 221 Kodeksu pracy jest 

warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości ubiegania się o przyjęcie do pracy. 

5. Posiada Pan/ Pani prawo do: 

a) Dostępu do swoich danych (w tym otrzymania nieodpłatnej kopii danych), ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) Przenoszenia danych, 

c) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w 

Rozporządzeniu ogólnym; 

6. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada 

Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres 

robert.jurgala@ur.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 

Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Dział Spraw Pracowniczych i Socjalnych lub wycofać osobiście 

stawiając się w Dziale Spraw Pracowniczych i Socjalnych. Konsekwencją wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie ich przetwarzania. Odwołanie zgody nie 

spowoduje dla Pani/Pana negatywnych konsekwencji. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. 

Nieodebrane dokumenty będą komisyjnie zniszczone. W przypadku zatrudnienia dane osobowe 

będą przetwarzane zgodnie z klauzulą informacyjną przedstawioną w chwili podpisywania umowy 

o pracę. 

9. Posiada Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są 

przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz 

ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


