Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe Narodowego Centrum Nauki (NCN) dla
doktoranta w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w
ramach projektu badawczego, kierowanego przez dr Magdalenę Moskal-del Hoyo, pt. „Szukając
odpowiedniego miejsca na zamieszkanie: gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiekśrodowisko na początku okresu neolitycznego w Małopolsce". Projekt finansowany jest przez
Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 8.
Typ konkursu NCN - SONATA BIS
Grupa nauk - HS
Termin składania ofert – od 24 maja do 14 czerwca 2019
Nazwa stanowiska - doktorant-stypendysta
Liczba stanowisk - 1
Nazwa jednostki - Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Miasto - Kraków
Link do strony www jednostki - www.botany.pl
Proponujemy
1. Praca w projekcie NCN nad ciekawym i interdyscyplinarnym tematem, będąca doskonałą okazją do
zdobycia dodatkowego doświadczenia.
2. Stypendium naukowe.
3. Udział w publikacjach naukowych i prezentacjach konferencyjnych.
Wymagamy
1. Rozpoczęte studia doktoranckie w zakresie biologii lub archeologii. Specjalizacja w archeobotanice
będzie specjalnie punktowana.
2. Ukończone studia wyższe w zakresie biologii lub archeologii. Doświadczenie w opracowaniu
materiałów archeobotanicznych (analiza owoców, nasion i węgli drzewnych) będzie dodatkowo
punktowane.
3. Doświadczenie w pracy na wykopaliskach archeologicznych będzie dodatkowym atutem.
4. Umiejętność pracy w zespole. Wymagane doświadczenie w pracy w projektach badawczych.
5. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych udokumentowane publikacjami i wystąpieniami
konferencyjnymi.
6. Silna motywacja do rozwoju naukowego, chęć pogłębienia wiedzy na temat badań
archeobotanicznych oraz poznawania metod archeologii środowiskowej.
7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
8. Gotowość pracy w projekcie od lipca 2019 r.
Opis zadań
Udział w pracach badawczych w ramach projektu „Szukając odpowiedniego miejsca na zamieszkanie:
gospodarka roślinna i wzajemne interakcje człowiek-środowisko na początku okresu neolitycznego w
Małopolsce.”, a w szczególności realizowanie następujących zadań:
1. Udział w wykopaliskach archeologicznych na 3 stanowiskach archeologicznych (planowany okres
prac w terenie 12-14 tygodni), zwłaszcza kierowanie pobieraniem prób archeobotanicznych.
2. Opracowanie materiałów archeobotanicznych z 3 stanowisk archeologicznych (głównie analiza
owoców, nasion i węgli drzewnych), mające na celu przygotowanie podsumowania na temat diety
roślinnej i użytkowania roślin w okresie wczesnego neolitu.
3. Przygotowanie bazy danych materiałów archeobotanicznych z 3 stanowisk archeologicznych.
4. Udział w pracach przy upowszechnianiu wyników projektu (pomoc w przygotowywaniu prezentacji i
publikacji).
Warunki stypendium
Stypendium: Miesięczna wysokość stypendium wynosi 3000 zł.
Data rozpoczęcia: 01.07.2019.
Okres zatrudnienia: Maksymalnie 48 miesięcy.
Dodatkowe informacje
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie w formie krótkiego listu motywacyjnego.

2. CV uwzględniające doświadczenie w wymaganym zakresie (dotychczasowe osiągnięcia naukowe, w
tym spis publikacji i wystąpień konferencyjnych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań
naukowych, stypendia, nagrody, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych. Spis
stanowisk archeologicznych, na których doktorant zdobywał doświadczenie w pracy w zakresie

archeobotaniki).
3. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
4. Jeden adres email naukowca gotowego przesłać list polecający lub telefon kontaktowy.
5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą
informacyjną; wzór oświadczenia znajduje się na stronie IB PAN, przy ogłoszeniu o konkursie
(https://botany.pl/index.php/pl/ogloszenia/konkursy).
Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać kontaktując się z kierownikiem
projektu: dr Magdalena Moskal-del Hoyo, telefon: 124241771.

Forma składania ofert
Dokumenty prosimy składać w sekretariacie IB PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, pokój nr 101, w
godzinach: 7.30-14:30 lub wysłać pocztą, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na doktoranta:
archeobotanika". Decyduje data wpłynięcia dokumentów do IB PAN.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 czerwca 2019 r.
Zastrzega się możliwość poproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną (możliwy termin: 18 lub
19 czerwca 2019).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2019 r.
Kraków, 24.05.2019

