OGŁOSZENIE

O

KONKURSIE

NA

STANOWISKO

ADIUNKTA

(ETNOLOGIA)
INSTYTUCJA: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
MIASTO: Poznań
STANOWISKO: adiunkt (pełny etat naukowy)
DYSCYPLINA: etnologia
DATA OGŁOSZENIA: 23 października 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 listopada 2020 r.
LINK DO STRONY: www.iaepan.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: etnologia, adiunkt, migracje europejskie, współczesne
transformacje

kulturowe,

kultura

społeczności

lokalnych,

etniczność

i

wielokulturowość.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Poszukujemy osoby zainteresowanej zatrudnieniem w Ośrodku Etnologii i
Antropologii Współczesności Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu na
stanowisku adiunkta, stawiającej sobie za cel prowadzenie badań w jednym z
następujących obszarów:
-współczesne transformacje kulturowe
-współczesne migracje i migranci na terenie Europy, ze szczególnym uwzględnieniem
terenów Polski i Niemiec
-etniczność, wielokulturowość, transnacjonalizm
-kultura społeczności lokalnych.

Wymagania:
- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii
-

udokumentowany

publikacjami

dorobek

naukowy,

uwzględniający

wyżej

wymienione obszary badań,
- zaawansowany etap prac badawczych ukierunkowanych na rozwój zawodowy i
osiągnięcie stopnia doktora habilitowanego w niedługim czasie,

- samodzielność oraz sprawność w zdobywaniu środków na prowadzenie badań
naukowych,
- zadeklarowanie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy
(oświadczenie o dyscyplinach) oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5
ustawy (oświadczenie o zaliczeniu do liczby N).
Wymagane dokumenty na stanowisko adiunkta (preferowana forma dostarczenia w
postaci dokumentu elektronicznego):
• podanie do Dyrektora IAE PAN
• życiorys naukowy
• uwierzytelniona kopia dyplomu doktorskiego
• praca doktorska w wersji elektronicznej
• wykaz prac opublikowanych (z ostatnich czterech lat poprzedzających konkurs)
oraz złożonych do druku (poświadczonych przez redakcje)
• wykaz zrealizowanych projektów badawczych (z dokładnym wskazaniem źródła
finansowania i numeru grantu badawczego, okresu jego realizacji, funkcji pełnionej w
projekcie, tytułu projektu).
Komisja

Konkursowa

przyjmuje

ewentualność

przeprowadzenia

rozmowy

kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. W takim przypadku zostaną Państwo
zaproszeni indywidualnie pocztą elektroniczną. Rozmowy kwalifikacyjne będą miały
miejsce w trybie online, w dniu 27 listopada 2020 r. Komisja Konkursowa nie ma
obowiązku składania pisemnych uzasadnień w przypadku jednogłośnie podjętych
decyzji o odrzuceniu zgłoszonej kandydatury, lub/i niezakwalifikowaniu kandydata/ki
do dalszego etapu konkursu w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty prosimy nadsyłać na adres elektroniczny: Sekretariat Dyrektora IAE PAN
director@iaepan.edu.pl: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105,
00-140 Warszawa, z dopiskiem „Zatrudnienie etnologia/Adiunkt” do dnia 20 listopada
2020 roku.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 4 grudnia 2020 roku.

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Archeologii i Etnologii PAN z
siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 105
1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Pani Weronika
Krakówka. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem:
iod@iaepan.edu.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez
Instytut Archeologii i Etnologii PAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie
swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów
rekrutacyjnych.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu
przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w
formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w
podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną
decyzją.

