
KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY/KI NCN 

 

Nazwa Jednostki: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny 

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta/ka NCN w ramach projektu realizowanego w programie NCN 

OPUS-21, pt. Przedstawicielstwo Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej 

Partii Polski przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej (1921–1938). 

Historia, kadry, kultura organizacyjna 

 

Wymagania: 

o student/ka studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej.  

o doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu historii organizacji w XX wieku lub 

historii komunizmu, potwierdzone tematem pracy magisterskiej lub/i publikacjami 

naukowymi lub/i udziałem w konferencjach naukowych. 

 

Zadania 

o przeszukiwanie internetowych baz danych według tematów, baz bibliotecznych i 

kolekcji zasobów online;  

o kwerendy biblioteczne: a. analiza literatury naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w 

Szczecinie, Bibliotece Narodowej w Warszawie, Bibliotece Sejmowej w Warszawie; b. 

gromadzenie, analiza i opracowywanie publikowanych źródeł dokumentalnych i 

pamiętnikarskich; c. kwerendy prasowe w zbiorach on-line i bibliotekach naukowych 

w Szczecinie, Berlinie i w Warszawie. 

o kwerendy w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.  

o analiza i interpretacja zebranych danych w wybranych obszarach. 

  

Warunki zatrudnienia: 

o okres zatrudnienia: 15 stycznia 2023 – 14 stycznia 2024 r. 

o stypendium wypłacane co miesiąc przez okres 12 miesięcy w kwocie 1 500,00 zł. 

 

Wymagane dokumenty 

o CV naukowe zawierające: a. listę publikacji; b. listę potwierdzonego, aktywnego 

uczestnictwa w konferencjach naukowych; c. opis kompetencji do realizacji zadań 

określonych w części „wymagania”; d. dokument potwierdzający status doktoranta. 

o podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych ze 

stypendium NCN. 

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: eryk.krasucki@usz.edu.pl 

 

Termin nadsyłania ofert: 12 stycznia 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 stycznia 2023 r. 

Data rozpoczęcia pracy: 15 stycznia 2023 r. 

 

Skład komisji konkursowej: 

dr hab. Eryk Krasucki, prof. US – kierownik projektu, przewodniczący komisji 

dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US – członek komisji 

dr hab. Pierre-Frederic Weber, prof. US - Członek komisji 

 

 

 



KLAZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w 

Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin, e-mail: rektorat@usz.edu.pl, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@usz.edu.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) Art. 6 ust.1 lit b dla potrzeb aktualnej rekrutacji przeprowadzanej w ramach konkursu na 

stypendium naukowe NCN finansowanego w ramach projektu badawczego pt. 

Przedstawicielstwo Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski 

przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej (1921–1938). Historia, 

kadry, kultura organizacyjna, objętego wnioskiem 

zarejestrowanym w systemie ZSUN/OSF pod numerem i przyjętego do 

finansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu „OPUS-21”, 

b) dla potrzeb przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) na podstawie 

Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz 

c) na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a w przypadku 

pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu, przez czas trwania stypendium. 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w 

procesie rekrutacji, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody, przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę może Pani/Pan w formie pisemnej, poprzez 

wysłanie maila na adres: eryk.krasucki@usz.edu.pl 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

……………………………………………     …………………………… 

(imię i nazwisko kandydata)                                                                            (miejscowość, data) 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM NA STYPENDIUM NCN 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji przeprowadzanej w ramach konkursu na 

stypendium naukowe NCN finansowanego w ramach projektu badawczego Przedstawicielstwo 

Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski przy Komitecie 

Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej (1921–1938). Historia, kadry, kultura 

organizacyjna objętego wnioskiem zarejestrowanym w systemie ZSUN/OSF pod numerem 

2021/41/B/HS3/03108 i przyjętego do finansowania w ramach ogłoszonego przez Narodowe 

Centrum Nauki konkursu „OPUS-21” 

 

Oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, o 

przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również 

wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(podpis kandydata) 


