
Konkurs na stypendia naukowe Narodowego Centrum Nauki dla studenta/doktoranta  

 

Kierownik projektu NCN SONATA 16, zatytułowanego: „Rola czynników makro, mezo i mikro                          

w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych”, ogłasza konkurs                                

na stypendia naukowe NCN dla studenta/doktoranta. 

 

Nazwa stanowiska: student/doktorant (stypendysta)  

Liczba stanowisk: 2 

Nazwa Jednostki: Uniwersytet Gdański (https://ug.edu.pl/) 

Wymagania 

Wymagania obligatoryjne: 

1. a) Bycie studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski lub 

b) bycie uczestnikiem studiów doktoranckich lub 

c) bycie doktorantem w szkole doktorskiej 

2. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2 (wyższym średnio 

zaawansowanym)  

3. Bardzo dobra znajomość pakietu statystycznego IBM SPSS 

4. Doświadczenie w projektowaniu badań (wiedza z zakresu metodologii i psychometrii) 

 

Wymagania fakultatywne: 

1. Doświadczenie w składaniu artykułów do czasopism z listy JCR 

2. Doświadczenie w pisaniu artykułów na temat uzależnień behawioralnych, statystyki lub 

psychometrii 

 

Opis zadań: 

1. Projektowanie badań 

2. Przygotowanie narzędzi badawczych  

3. Komunikacja z partnerami zagranicznymi (każdy ze stypendystów z 15 partnerami) w badaniu 1 

4. Rekrutacja osób badanych poprzez rozpowszechnienie informacji o badaniu za pomocą ogłoszeń 

internetowych i papierowych 

5. Przeprowadzenie badań 

6. Komunikacja z osobami badanymi w badaniach podłużnych 2 i 3 (przesyłanie linków do badań 

internetowych oraz elektronicznych kart podarunkowych); każdy ze stypendystów będzie miał                            

w zakresie swoich obowiązków komunikację z 40% uczestników badań  

7. Przygotowanie baz danych 

8. Interpretacja wyników 

9. Przygotowanie i edycja artykułów 

 

Typ konkursu NCN: SONATA 

Grupa nauk: HS 

Warunki zatrudnienia:  

1. Dwa stypendia naukowe, oba w wysokości 1500 zł/miesiąc, zostaną przyznane na okres 24 miesięcy.  

2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1 października 2021 r. lub najbliższy możliwy termin 

po tej dacie. 
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Wymagane dokumenty: 

1. CV naukowe zawierające informacje na temat: 

- kierunku, stopnia i roku studiów oraz uczelni 

- publikacji naukowych 

- udziału w projektach naukowych 

- poziomu znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie 

- staży odbytych w ośrodkach krajowych i zagranicznych 

- udziału w konferencjach naukowych 

- udziału w warsztatach i szkoleniach ogólnokrajowych lub zagranicznych 

- działalności w kołach naukowych  

- nagród, wyróżnień i stypendiów 

- innej aktywności naukowej i popularyzatorskiej 

- posiadanych kompetencji potrzebnych do realizacji zadań w projekcie 

2. Skan klauzuli informacyjnej (RODO) wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla kandydata biorącego udział w konkursie na stypendium naukowe w ramach projektu 

Narodowego Centrum Nauki pt. „Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy                         

i w związanych z nim problemach zdrowotnych” 

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej 

RODO informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą 

w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem 

telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. 

Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 

stypendysty w Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu pt. „Rola czynników makro, mezo i mikro 

w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych” finansowanego ze środków 

Narodowego Centrum Nauki, a w przypadku zakończenia postępowania konkursowego z wynikiem 

pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem stypendium naukowego                   

w ramach tego projektu. 

4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty 

również art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną 

jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych 

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
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mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, 

Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych 

drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie 

administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu, a także rozliczenia jego trwałości                                       

i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W przypadku 

negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po 

jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – 

wówczas przez czas określony w tych przepisach. 

8) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość ubiegania 

się o stypendium naukowe w ramach projektu pt. „Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu 

od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych” finansowanego ze środków Narodowego 

Centrum Nauki. 

9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, 

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla kandydata biorącego udział w konkursie                             

na stypendium naukowe w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki wyrażam zgodę/                                   

nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych, celem wzięcia udziału w konkursie. 

 

Gdańsk, data…………………. roku        .................…………………..........……… 

                                                                                                            czytelny podpis  

* Niepotrzebne skreślić. 

 

Termin nadsyłania ofert: Dokumenty należy przesłać do 5 sierpnia 2021 na adres mailowy kierownika 

projektu, dr Edyty Charzyńskiej (edyta.charzynska@us.edu.pl) z dopiskiem „SONATA – stypendium”. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2021. 

 

Dodatkowe informacje 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Gdańskiego.  

Stypendia zostaną przyznane i będą realizowane w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów 

naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: 

Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. 


