
Konkurs 2. na stanowisko doktoranta-stypendysty  
w projekcie badawczym NCN 

 
 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza 
konkurs na stanowisko Doktoranta Stypendysty w projekcie „Pantomima  
w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy 
cielesnej” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (typ konkursu Opus 
14, 2017/27/B/HS2/00642, kierownik projektu: Przemysław Żywiczyński, 
okres trwania projektu: 2018-2021). Okres pobierania stypendium to 32 
miesiące. 

 
Wymagania: 
(a) ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej, 
(b) rozpoczęte studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa, 
(c) udokumentowana działalności naukowa z zakresu ewolucji języka i semiotyki 
eksperymentalnej, 
(d) znajomość programu ELAN, 
(e) zaawansowane umiejętności edytorskie, 
(f) udział w projektach badawczych w tym administrowaniu projektami badawczymi 
(g) umiejętność pracy zespołowej.  
 
Opis zadań: 
Praca badawcza zostanie wykonana w Centrum Badań nad Ewolucją Języka na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w ramach projektu NCU Opus 14 
pt. „Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów 
mimezy cielesnej”. Doktorant będzie brał udział w projektowaniu, prowadzeniu i analizie 
wyników eksperymentów z zakresu semiotyki eksperymentalnej, które dotyczą komunikacji 
pantomimicznej. Będzie również odpowiedzialny za anotowanie materiału wideo, 
administracyjną obsługę projektu oraz pomoc edytorską w przygotowaniu publikacji 
przedstawiających wyniki projektu.  
 
Warunki zatrudnienia i informacje dodatkowe: 
Wysokość stypendium: 1 800 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane zgodnie z 
zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach 
badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym 
uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016r. 
 
Czas trwania stypendium: 32 miesiące. 
Termin rozpoczęcia pracy: październik 2018. 
Termin składania dokumentów: 05.09.2018. 
 
Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w 
sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej 
 
Dodatkowe informacje: 
Oferta powinna zawierać:  
 



(a) list motywacyjny z informacją o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna 
i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia (w przypadku aplikacji drogą e- 
 
mailową w formacie PDF powinna zawierać zeskanowany podpis) 
(b) życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach 
(c) listę publikacji oraz prezentacji konferencyjnych 
(d) kopie uzyskanych dyplomów 
 
 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 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), Uniwersytet Mikołaja Kopernika informuje: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@umk.pl;  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji 
oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  
w Toruniu; 
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych; 
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe 
dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  
7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 
przetwarzanie danych osobowych; 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie; 
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
KLAUZULA ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika. 
 
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  
 
..................................... ............................................................ 
(miejscowość i data) (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
 
Oferty należy przesyłać na adres: przemek@umk.pl. 
 
 


