
Nazwa stanowiska: Post-doc (adiunkt naukowy) 
Wymagania: 
 
1. Posiada stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki uzyskany nie 
wcześniej niż 7 lat przed rokiem rozpoczęcia projektu. 
2. Posiada udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach i materiałach 
konferencyjnych).  
3. Znajomość zagadnień z teorii automatów oraz logiki. 
4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz opracowania 
publikacji. 
 
 
Opis zadań: 
 
W ramach projektu adiunkt naukowy będzie pracował wraz z kierownikiem przy 
wykonywaniu zadań Projektu “Specyfikacje ilościowe: uczenie się, algorytmy i 
zastosowania": 

1. Badanie możliwości uczenia się specyfikacji ilościowych.  
2. Rozwój metod weryfikacji specyfikacji ilościowych.  
3. Interpretacji odpowiedzi zwróconych w procesie weryfikacji ilościowej. 

 
Streszczenie projektu: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-09-15/streszczenia/392397-p
l.pdf 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – ST 
Termin składania ofert: 28 czerwca 2018, 22:00 czasu GMT+2 
Forma składania ofert: email 
 
Warunki zatrudnienia:  
 
Planowane zatrudnienie od 1 października 2018 na czas 36 miesięcy.  
Umowa o pracę 100% etatu finansowane z grantu. 
 
Dodatkowe informacje: 
 
Aplikacja powinna zawierać: 
 
 1. Skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora. 
 2. Spis publikacji. 
 3. Opis prowadzonych dotychczas badań naukowych.  
 4. Oświadczenie o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 
Ustawą z 10 maja o Ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018, poz. 1000).'' 
 
Informujemy, że: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z 
siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej 
Administratorem. 

2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, 
e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na 
stanowisko adiunkta naukowego w Projekcie. Podstawę prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana 
zgoda. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od czasu 
zakończenia Projektu, tj. zgodnie z przepisami dotyczącymi procesu archiwizacji, 
określonymi w zawartej z NCN umowie na realizację projektu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 
      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,            
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec         
takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być          
ograniczone przez szczególny przepis prawa, 
  
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych           
Osobowych. 
 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce 
zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości 
udziału w procesie rekrutacji na stanowisko adiunkta naukowego w projekcie. 

2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

 
  
Prosimy o przesłanie wniosków na adres mailowy jan.otop@uwr.edu.pl; w tytule wpisać 
„Rekrutacja na stanowisko post-doc, 2018”. 
 
 
 


