
 
 

    FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Collegium Medicum Wydział Lekarski 

                                

MIASTO:   Olsztyn 

STANOWISKO:  stypendysta-doktorant 

 

DZIEDZINA NAUKI:   dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu  

DATA OGŁOSZENIA:  7.05.2020 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.05.2020 

PRZEDZIAŁ WYNAGRODZENIA: 4500,00 zł brutto 

LINK DO STRONY: http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-stypendysty-

doktoranta-katedrze-fizjologii-patofizjologii 

 

SŁOWA KLUCZOWE: stypendysta-doktorant 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat ubiegający się o stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii 

Człowieka powinien spełnić warunki: 

- w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnienie przez Kandydata/ki jednego z poniższych  

kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk : 

a) status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia; 

b) status studenta co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych 

studiów magisterskich; 

c) status doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich  prowadzonych przez uprawnioną jednostkę 

organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy 

instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych 

przepisów; 

d) bycie uczestnikiem seminarium doktorskiego i praca nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.  

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

 

1. Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/doktoranta, 

2. Życiorys (CV) wraz listą publikacji, 

3. List motywacyjny, 

4. Informacja o odbytych szkoleniach i kursach wraz kopiami uzyskanych dyplomów/certyfikatów,  

5. Oświadczenie, iż UMW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 

6. Oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów 

naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik 

do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

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)”. 

 

Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

judyta.juranek@uwm.edu.pl 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania 

przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

 

School of Medicine Collegium Medicum at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn invites 

candidates to apply for an Scholar position in the Department of Human Physiology and Pathophysiology. 

The successful candidate must hold requirements: 

- at the start of the project, the Candidate should meet one of the following criteria set out in the 

Regulations for the granting of scholarships in research projects financed by the National Center of 

Science: 

a) status of a full-time or part-time student of second cycle studies (master studies or equivalent, depending 

on the field of studies) 

b) student status of at least the fourth year of full-time or part-time uniform master's studies; 

c) status of a doctoral student / participant of doctoral studies conducted by an authorized organizational 

unit of the university, a scientific institute of the Polish Academy of Sciences, a research institute or an 

international scientific institute operating on the territory of the Republic of Poland created on the basis of 

separate provisions; 

d) being a participant in a doctoral seminar and working on the preparation of a doctoral dissertation. 

Documents required: letter of application (dedicated to vice-rector for Human Resources at UWM in 

Olsztyn), CV, questionnaire (applicable at UWM), document confirming academic degree (copy of the 

diploma), a copy of the licence to pursuit of the occupation, the document confirming PhD title,  

a document confirming obtaining specialization, list of didactic, scientific and organization achievements,  

a statement on the state of health that allows to perform the work as Scholar. 

Application postal address: judyta.juranek@uwm.edu.pl. Application deadline: 28.05.2020.             

The position may remain vacant if there is no candidate meeting all the expectations. The President of the 

University has the right to cancel the competition without giving reasons. Lack of notice from the 

Department means that the candidate was not qualified to the top of the list. In particular it is expected that 

this will be main academic position for the candidate. 
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