Konkurs na stypendium 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 stypendium naukowe NCN dla studenta/doktoranta.
Nazwa stanowiska: student/doktorant (stypendysta)
Liczba stanowisk: 1
Nazwa Jednostki: Uniwersytet Śląski w Katowicach (https://us.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 10 partnerami zagranicznymi w badaniu 1
4. Rekrutacja osób badanych poprzez rozpowszechnienie informacji o badaniu za pomocą ogłoszeń
internetowych i papierowych
5. Przeprowadzenie badań
6. Komunikacja z częścią uczestników badań (20%) w badaniach podłużnych 2 i 3 (przesyłanie linków
do badań internetowych oraz elektronicznych kart podarunkowych)
7. Przygotowanie baz danych
8. Interpretacja wyników
9. Przygotowanie i edycja artykułów
Typ konkursu NCN: SONATA
Grupa nauk: HS
Warunki zatrudnienia:
1. Stypendium naukowe w wysokości 1000 zł/miesiąc zostanie przyznane na okres 24 miesięcy.
2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadań: 1 października 2021 r. lub najbliższy możliwy termin
po tej dacie.

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 RODO
dla uczestnika konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu
pt. „Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach
zdrowotnych”

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, reprezentowany
przez Rektora. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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):
• Pani/Pana dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, celem wzięcia udziału
w naborze do konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki;
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4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny dla przeprowadzenia
konkursu na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki, jednakże nie dłużej niż do wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, które nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody
na adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: ip.wns@us.edu.pl;
2) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
4) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
6) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO dla uczestnika konkursu na stypendium naukowe
Narodowego Centrum Nauki wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych, celem wzięcia udziału w naborze do konkursu.
Katowice, 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 w ramach konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu
Gdańskiego.
Stypendium zostanie przyznane i będzie 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.
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