
Szkoła Doktorska Anthropos IPAN  i Instytut Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN w Warszawie  

 zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na doktoranta-stypendystę w ramach projektu 
badawczego NCN OPUS Diagnoza współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej  

i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych  
(nr 2019/35/B/HS4/00114, kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bański) 

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta 

Typ konkursu NCN: OPUS - HS 

Wymagania: 

 Wykształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej lub 
dziedzin pokrewnych 

 Pomyślna aplikacja do szkoły doktorskiej w momencie rozpoczynania pracy w projekcie oraz 
status doktoranta przez cały okres pracy w projekcie 

 Znajomość obsługi komputera w zakresie programów graficznych oraz programów 
statystycznych; 

 Wiedza z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej, kartografii; 

 Zdolność do podjęcia prac terenowych (wywiady) wymagających dobrego kontaktu z 
rozmówcami, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, 
samodzielność, dobra organizacja pracy; 

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, pozwalająca na aktywne 
uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz umożliwiająca 
przygotowanie publikacji naukowych w języku angielskim; 

Opis zadań: 

 Praca na dużych zbiorach danych 

 Analizy statystyczne i przestrzenne 

 Praca w terenie – wywiady, gromadzenie materiałów (dokumenty i fotografie) 

 Prace graficzne i kartograficzne przy opracowaniu atlasowym 

 Przygotowanie publikacji naukowych 

Termin składania ofert: 14 października 2021, 00:00 

Forma składania ofert: email, poczta tradycyjna 

Warunki zatrudnienia: 

 czas trwania stypendium: 36 miesięcy, od 15 listopada 2021; 

 miesięczna wysokość stypendium: 3600 PLN; 

 stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie 
projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)  

Dodatkowe informacje: 

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty: 

Załączone formularze rekrutacyjne I i II (dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej 
Anthropos IPAN – https://anthropos.edu.pl/rekrutacja/) w dwóch plikach w formacie PDF, 
zawierające: 

1) podanie o przyjęcie do Szkoły ze wskazaniem tytułu projektu, zaadresowane 
do kierowniczki Szkoły, 

2) kwestionariusz osobowy, 

https://anthropos.edu.pl/rekrutacja/


3) dane kontaktowe pracownika naukowego, który mógłby przedstawić własną opinię 
o kandydacie, 

4) kopię odpisu dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 
lub zaświadczenie z miejsca kształcenia o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku 
obcokrajowców – dokumentu równorzędnego), 

5) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 
(lub odpowiednik); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może 
zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku kongresowym, 

6) oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
W osobnych plikach: 
 
1) fotografia twarzy kandydata umożliwiająca jego identyfikację, 
2) kopia pracy magisterskiej lub jej odpowiednika (w postaci elektronicznego pliku najlepiej 

w formacie PDF lub na nośniku danych), 
3) dla cudzoziemców: poświadczenie dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu 

równorzędnego klauzulą apostille, lub uwierzytelnienia tych dokumentów za pośrednictwem 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), 

4) wniosek o przyznanie stypendium w IGiPZ PAN w ramach projektu NCN OPUS: "Diagnoza 
współczesnej struktury społeczno-ekonomicznej i klasyfikacja funkcjonalna małych miast w 
Polsce - w poszukiwaniu rozwiązań modelowych", 

5) wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen 
uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich, 

6)  list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych oraz 
uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy naukowej w ramach projektu badawczego, 

7)  list rekomendacyjny (jeżeli kandydat dysponuje). 
 

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć na adres Instytutu (00-818 Warszawa, ul. 
Twarda 51/55, sekretariat pokój 341, a w formie elektronicznej należy przesłać na adresy: 
 igipzpan@twarda.pan.pl i szkola.anthropos@ihpan.edu.pl   
 
Dokumenty należy dostarczyć do dnia 14 października 2021 roku. W przypadku dokumentacji 
niespełniającej wymogów formalnych kandydaci wzywani będą do uzupełnienia braków do 17 
października 2021. Po tym czasie wnioski niekompletne zostają odrzucone, o czym kandydaci 
zostają poinformowani. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie 
Instytutu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej Po odbyciu rozmów i ocenie 
kandydatów, przewodniczący komisji konkursowej przygotuje protokół zawierający kandydaturę 
rekomendowanej osoby do prac w projekcie badawczym. 
 
Podane przez kandydata dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów Danych 
wg umowy na współadministrowanie danymi osobowymi z 6 czerwca 2019 r., tj. Instytut Historii 
PAN z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 29/31 oraz Instytut Geografii i 
Przestrzennego Zagospodarowania PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 
na potrzeby procesu rekrutacji (procedury konkursowej). Podanie danych jest dobrowolne, 
ale konieczne do procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny 
do przeprowadzenia rekrutacji, w tym archiwizacji. Dane mogą być przekazywane podmiotom 
zajmującym się obsługą techniczną i IT na rzecz Administratora Danych. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt 
z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@ihpan.edu.pl. Szczegółowe informacje są dostępne 
na stronie: https://anthropos.edu.pl/rodo/ 
 

https://nawa.gov.pl/en/recognition/how-to-obtain-a-recognition-statement
mailto:igipzpan@twarda.pan.pl
mailto:szkola.anthropos@ihpan.edu.pl
mailto:iodo@ihpan.edu.pl
https://anthropos.edu.pl/rodo/

