
Ogłoszenie o konkursie – stypendium nr 1

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o
Zdrowiu

Nazwa stanowiska: Student – stypendysta

Wymagania:
1. Dyplom  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia  (lic/inż.)  na  kierunku  biologia,

biotechnologia lub nauki pokrewne.
2.  Poświadczony  aktualny  status  studenta  szkoły  wyższej  studiów  drugiego  stopnia  na

kierunkach wymienionych powyżej.
3. Wiedza  i  umiejętności  z  zakresu  technik  chromatograficznych,  ze  szczególnym

uwzględnieniem techniki chromatografii gazowej.
4. Dobra znajomość metod analitycznych i  technik przygotowywania próbek biologicznych i

środowiskowych do analiz.
5. Znajomość zasad BHP obowiązujących w laboratorium biologicznym i chemicznym.
6. Umiejętność  pracy  w  zespole,  odpowiedzialność,  sumienność,  komunikatywność,  chęć

uczenia się. 

Opis zadań
Stypendysta wyłoniony w ramach niniejszego konkursu będzie uczestniczył w zadaniach badawczych
realizowanych w ramach projektu pt. „Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach
rolniczych”.

Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków Stypendysty, to m.in.:

 Udział w przygotowaniu serii doświadczeń na bazie materiału glebowego. 
 Wykonywanie analiz chromatograficznych mającej na celu monitorowanie stężenia CH4 i CO2

w czasie trwania inkubacji materiału glebowego.
 Przygotowywanie raportów okresowych z wykonanych zadań, w języku polskim.

Typ konkursu NCN: OPUS- NZ
Termin składania ofert: 21.04.2022, 23:59
Forma składania ofert:  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres email:  anna.szafranek-
nakonieczna@kul.pl., w tytule proszę wpisać „NCN OPUS – rekrutacja”. 

Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie: stypendium.
Przewidywany okres finansowania: 01.05.2022-30.06.2024, 26 miesięcy
Wynagrodzenie: stypendium naukowe w wysokości 2500 zł miesięcznie. 

Dodatkowe informacje:
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. CV  z  informacjami  o  posiadanym  wykształceniu,  odbywanych  studiach,  doświadczeniu

naukowym  oraz  osiągnięciach  wymienionymi  w  regulaminie  przyznawania  stypendiów  NCN
(załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r dostępny pod adresem:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf)  oraz
dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, kwalifikacje i osiągnięcia naukowe. 

2. List motywacyjny.
3. Podpisana klauzula informacyjna.
Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF.

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf
mailto:anna.szafranek-nakonieczna@kul.pl
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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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:
1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 –
950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.

2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony danych
(adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stano-
wisko wykonawcy (stypendysty) w ramach projektu badawczego „Wpływ glifosatu na biologiczne
utlenianie metanu w glebach rolniczych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, a
w przypadku zakończenia postępowania konkursowego z wynikiem pozytywnym - również w celach
związanych z realizacją i finansowaniem stypendium w ramach ww. projektu na podstawie umowy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania  określonych w przepisach odrębnych,  w tym przez okres  niezbędny do
archiwizacji dokumentacji. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w toku postępowania rekrutacyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. a)
ww. rozporządzenia (zgoda osoby, której dane dotyczą), a w przypadku uzyskania statusu stypendysty
– art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą).

6.  Dane  osobowe  będą  ujawniane  osobom  działającym  z  upoważnienia  administratora,  mającym
dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie tego podmiotu, chyba że wymaga tego
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą  być  Instytucje  Zarządzające,  Rozliczające,  Pośredniczące,  Monitorujące,  Kontrolujące,
Wdrażające lub Partnerzy Projektu. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  a  także  usunięcia  danych,  gdy  znajdzie
zastosowanie przepis art. 17 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w celu i  w zakresie  niezbędnym do
przeprowadzenia rekrutacji do projektu badawczego. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie
zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. Zgoda może być cofnięta w
każdym momencie,  jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………..

(data, podpis)



Data dodania ogłoszenia: 
4.04.2022 r. 


