
                                                     

   

 

Konkurs na stanowisko typu Co-Investigator 

 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni na podstawie umowy 

cywilnoprawnej na stanowisku typu Co-Investigator wykonawców grantu pt.: 

„Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-

Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie 

rozpoznawalności jej osiągnięć” przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego 

w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu 

pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Dialog”, w celu 

wykonania, w szczególności, następujących zadań:  

1. Krajowa kwerenda biblioteczna. 

2. Digitalizacja i kopiowanie danych. 

3. Kompletowanie, porządkowanie, selekcja i archiwizacja materiału badawczego. 

  

Wymagania wobec kandydata:  

1. Tytuł zawodowy magistra (preferowany z obszarów nauk humanistycznych lub 

społecznych). 

2. Dyspozycyjność i gotowość do pracy w nieregularnych ramach czasowych (w okresie 

badań terenowych). 

3. Dorobek naukowy w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. 

4. Dodatkowo punktowane będzie potwierdzone doświadczenie w realizacji grantów.  

5. Dodatkowo punktowana będzie udokumentowana znajomość języka niemieckiego, 

litewskiego, ukraińskiego, rosyjskiego. 

 

Dokumenty wymagane od kandydata:  

1. Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata. 

2. Lista publikacji naukowych kandydata. 

3. Potwierdzenie dotychczasowej pracy badawczej, w tym otrzymanych, realizowanych 

oraz zrealizowanych grantów. 

4. Opcjonalnie list polecający. 

5. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego. 



                                                     

   

 Pracodawca oferuje możliwość:  

1. Uczestnictwa w działalności badawczej grupy bardzo zmotywowanych naukowców. 

2. Wzbogacenia doświadczenia badawczego i dorobku naukowego. 

3. Pracy w inspirującej atmosferze naukowej nowego zespołu badawczego.  

 

 Zainteresowane osoby proszone są o złożenie kompletu wymaganych dokumentów w 

Biurze Projektu: ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn, pok. 108, tel. 89 524 64 24 (adresat 

Szymon Buczyński/DIALOG). Konkurs ma charakter otwarty. Procedurę konkursową 

przeprowadzi pięcioosobowa komisja powołana przez kierownika grantu, złożona z 

kierownika grantu jako przewodniczącego, trzech członków zespołu badawczego 

posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe oraz przedstawiciela 

Dziekana. Komisja rozpatrzy wnioski oceniając:  

1. Spełnienie wymogów formalnych (kompletność oraz spełnienie warunków 

przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie). 

2. Kompetencje kandydatów do realizacji określonych zadań w grancie. 

3. Dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydatów. 

4. Nagrody i wyróżnienia kandydata wynikające z prowadzonych badań.  

Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Prorektora ds. nauki. 

 

Termin składania zgłoszeń: 6 lutego 2020 r., decyduje data stempla pocztowego. 

 

Dodatkowe informacje: szymon.buczynski@uwm.edu.pl 

 

Klauzula RODO: Udział w procedurze konkursowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w załączonym 

Regulaminie Przetwarzania Danych Osobowych. 

 


