
Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii 

Nazwa stanowiska: post-doc (adiunkt, etat badawczy) 

 

Wymagania: 

1. Stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub nauk o Ziemi; 

2. Udokumentowane osiągnięcia naukowo-badawcze obejmujące tematykę związaną  
z genetyką organizmów wodnych i metagenomiką; 

3. Doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi i recenzowaniu artykułów  
w renomowanych czasopismach naukowych; 

4. Znajomość obsługi programów statystycznych i genetycznych; 
5. Umiejętność prowadzenia analiz z zakresu taksonomii integratywnej oraz danych 

sekwencyjnych; 
6. Doświadczenie pracy z próbkami biologicznymi i w laboratorium molekularnym; 

7. Umiejętność samodzielnej pracy podczas morskich wielodniowych rejsów 
badawczych; 

8. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej (np. udział w stażu zagranicznym 
i/lub wspólne publikacje); 

9. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie. 
 

Opis zadań: 

1. Stworzenie genetycznej bazy referencyjnej wybranych organizmów planktonowych dla 
badanych odcinków jądrowego i mitochondrialnego DNA; 

2. Oszacowanie różnorodności różnych frakcji przedstawicieli planktonu morskiego  
na podstawie metabarcodingu; 

3. Porównanie wyników analiz planktonu, uzyskanych za pomocą metod morfologicznych 
i metabarcodingu; 

4. Udział w morskich rejsach badawczych; 
5. Udział w pisaniu publikacji; 

6. Praca administracyjna związana z prowadzeniem projektu (m.in. zamówienia). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Typ konkursu NCN: OPUS  

Termin składania ofert: 20 września 2019, 8:00 

Forma składania ofert: pisemna (osobiście lub e-mail) 

Warunki zatrudnienia: Etat badawczy, okres: 24 miesiące 

Dodatkowe informacje: Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie 
Zakładu Badań Planktonu Morskiego (Instytut Oceanografii, Wydział Oceanografii i Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego) w Gdyni 81-378, Al. Marszałka Piłsudskiego 46 p. 346 lub przesłać 
e-mailem na adres: agata.weydmann@ug.edu.pl następujące dokumenty: 



1. Podanie; 

2. Życiorys, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia 
badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza 
macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach 
naukowych, udziale w projektach badawczych; 

3. Odpis dyplomu doktorskiego; 
4. Wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych; 
5. Oświadczenie zawierające klauzulę zgody i klauzulę informacyjną o następującej treści: 

 

Klauzula zgody 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych 
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji postępowania rekrutacyjnego w tym konkursowego na stanowisko adiunkta 

w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 
Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w 
dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z 

siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 
b. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub 
adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji 
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Badań Planktonu Morskiego. 

d. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby 
rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego 
w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221  
ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych 
osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres 
danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.  
e. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o 

przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  
art. 22 ¹ kp i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość 

ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W 
przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy 
prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale 
warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji. 



f. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych 

przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w 
ust. 3. 

g. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla 
realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku 

rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu 
rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują 
przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.  

h. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku 
złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa 
danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot 
będący operatorem usługi pocztowej.  

i. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 
i. prawo dostępu do treści swoich danych, 

ii. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 
iii. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 

przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, 

iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
v. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych. 
 


