
Oferta pracy 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej 

Nazwa stanowiska: student – stypendysta (1 stanowisko) 

Wymagania: 

 tytuł licencjata astronomii lub astrofizyki 

 znakomite wyniki w nauce osiągnięte podczas studiów 

 zainteresowanie tematyką projektu oraz motywacja do wzięcia udziału w 

planowanych badaniach (zobacz niżej) 

 biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

 doświadczenie w zakresie badań komet i planetoid 

 umiejętność tworzenia programów równoległych do symulacji i modelowania 

danych lub umiejętność przetwarzania i analizy obrazów astronomicznych (w tym 

fotometrii i astrometrii) 

Opis zadań: 

Praca badawcza w zespole Michała Drahusa w charakterze współwykonawcy projektu 

NCN Spontaniczny rozpad małych ciał Układu Słonecznego (grant SONATA BIS 6 nr 

2016/22/E/ST9/00109). Zatrudniona osoba zajmie się analizą zdjęć wykonanych przez 

instrument SWAN na sondzie kosmicznej SOHO w poszukiwaniu międzygwiazdowych 

obiektów 1I/‘Oumuamua i 2I/Borisov oraz interpretacją uzyskanych wyników przy 

pomocy prostego modelu. (Decyzją kierownika projektu, badania obiektów 

międzygwiazdowych zostały włączone do planu badawczego projektu.) 

Termin składania ofert: 9 grudnia 2022 r., godz. 12:00 

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adresy drahus@oa.uj.edu.pl oraz 

michal.drahus@uj.edu.pl (obydwa jednocześnie) 

Warunki zatrudnienia:  

Przyjęta osoba otrzyma stypendium naukowe ze środków projektu w wysokości 

3000 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 6 miesięcy. Stypendium to można łączyć z 

innymi źródłami dochodu na zasadach określonych w opracowaniu NCN. W 

szczególności, możliwe jest równoczesne pobieranie stypendium wypłacanego z 

własnych środków uczelni, o ile nie zabraniają tego odrębne przepisy. Wydział Fizyki, 

Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ nie nakłada w tym zakresie ograniczeń. 

http://www.oa.uj.edu.pl/M.Drahus
http://www.oa.uj.edu.pl/M.Drahus/streszczenie_projektu_pl.pdf
mailto:drahus@oa.uj.edu.pl
mailto:michal.drahus@uj.edu.pl
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-1


Dodatkowe informacje: 

Oczekuje się, że przyjęta osoba rozpocznie pracę w projekcie nie później niż 1 marca 

2023 r. Początek realizacji zadań w projekcie to równocześnie nieprzekraczalny 

termin, w którym muszą zostać spełnione wszystkie wymagania stawiane 

kandydatom do stypendium. Oprócz kryteriów wymienionych w punkcie 

„Wymagania”, przyjęta osoba w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie musi 

być studentem studiów II stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych) albo 

studentem co najmniej 4 roku jednolitych studiów magisterskich (stacjonarnych lub 

niestacjonarnych). 

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

 informacje o osiągnięciach naukowych kandydata, w tym publikacjach w 

renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, 

 informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, 

stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym poza 

macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach 

naukowych, udziale w projektach badawczych, 

 dodatkowe informacje pozwalające ocenić, czy kandydat spełnia (lub będzie 

spełniał) kryteria kwalifikacyjne, o których mowa wcześniej, 

 podpisaną „Informację o przetwarzaniu danych osobowych”, która załączona jest 

na końcu niniejszej oferty. 

Wnioski zostaną ocenione przez trzyosobową komisję konkursową zgodnie z 

kryteriami NCN zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 grudnia 2022 r. a kandydaci zostaną 

poinformowani o wynikach drogą elektroniczną. 

Uczestnicząca w projekcie osoba będzie miała naturalną możliwość przygotowania 

pracy magisterskiej na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu. 

Zapewniony zostanie nielimitowany dostęp do zasobów obliczeniowych zespołu, a 

także środki finansowe na pokrycie kosztów podróży związanych z pracą w projekcie. 

Wszelkie pytania w sprawie niniejszej oferty proszę kierować do kierownika projektu 

na adres email drahus@oa.uj.edu.pl lub michal.drahus@uj.edu.pl. 

 

 

 

 

 

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_rady_50_2013.pdf
mailto:drahus@oa.uj.edu.pl
mailto:michal.drahus@uj.edu.pl


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie 

stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki - 

 

Zgodnie z art. 13 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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-

007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 

Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod 

nr telefonu 12 663 12 25. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu 

niezbędnym do realizacji procedury konkursowej w sprawie stypendium, przyznawania 

stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum 

Nauki, a w razie wyboru na stanowisko stypendysty w związku z zawarciem umowy o wypłatę 

stypendium naukowego oraz czynności związanych z pobieraniem stypendium naukowego na 

podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych 

finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowy o realizację i finansowanie 

projektu badawczego „Spontaniczny rozpad małych ciał Układu Słonecznego” (dalej „Projekt”), 

w ramach którego przeprowadzany jest konkurs na stanowisko stypendysty. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa 

w procedurze konkursowej, a w przypadku przyznania stypendium jest warunkiem zawarcia i 

wykonania umowy o wypłatę stypendium. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w 

Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach 

którego umowa została zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym 

Uniwersytet Jagielloński zlecił przeprowadzenie audytu, instytucje takie jak Najwyższa Izba 

Kontroli, właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne podmioty 

uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz umowy o realizację i 

finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 

Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak Pani/Pana dane w procesie 

rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą 

one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy 

powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft 

dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia realizacji 

Projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym 

Centrum Nauki, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy w Projekcie; 

w celach archiwizacyjnych – przez okres prawem przewidziany. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba 

że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu 



ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na 

warunkach określonych w RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

………………………………………………………………… 

miejscowość, data, czytelny podpis 


