
Konkurs na stanowisko doktoranta 
w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 

z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej BioPlanet 
 
Nazwa jednostki: Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk, 
Warszawa 
Nazwa stanowiska: doktorant – uczestnik szkoły doktorskiej 
 
Wymagania: 
Zgodnie z wymogami Narodowego Centrum Nauki do konkursu może przystąpić osoba, 
która: 
 nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej, 
 finalizuje studia magisterskie lub ma ukończone studia magisterskie w obszarze: biologia 
i/lub geologia, 
 zna język angielski w stopniu umożliwiającym wygłaszanie seminariów i przygotowanie 
publikacji, 
 ma doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie podstawowych metod preparacji 
mechanicznej skamieniałości, 

 ma silną motywację do pracy naukowej, wykazuje zaangażowanie w realizację 
zaplanowanych badań, jest kreatywna w rozwiązywaniu problemów, samodzielna oraz 
potrafi pracować w zespole. 
 
Praktyczna znajomość podstawowych technik modelowania 3D mile widziana. 
Kandydat oceniany będzie przede wszystkim pod kątem kompetencji do realizacji zadań 
określonych w projekcie. 
Przy ocenie kandydatów będą brane pod uwagę m.in.: 
 wiedza z zakresu paleontologii kręgowców triasowych, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 osiągnięcia takie jak: publikacje, nagrody, wyróżnienia, stypendia itp. 
 
Opis zadań: 
Aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach projektu 
Preludium Bis 2 Narodowego Centrum Nauki, którego kierownikiem i promotorem pracy 
doktorskiej jest. dr hab. Tomasz Sulej – lider zespołu badawczego ds. biologii triasowych 
kręgowców. Do obowiązków doktoranta będzie należało m.in.: prowadzenie badań 
naukowych, analiza wyników, przygotowanie raportów oraz publikacji naukowych, aktywna 
promocja projektu i uzyskanych wyników, wystąpienie z wnioskiem do Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej (NAWA) o finansowanie stażu zagranicznego trwającego 6 miesięcy, 
a po uzyskaniu jego finansowania realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu Preludium 
Bis 2, przygotowanie rozprawy doktorskiej z kierownikiem projektu jako promotorem. 
Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zakończyć się uzyskaniem stopnia 
naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 
 
Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – NZ 
Termin składania ofert: 6 sierpnia 2021 r.  
Forma składania ofert: e-mail na adres paleo@twarda.pan.pl oraz sulej@twarda.pan.pl 
 
Warunki zatrudnienia: 
Stypendium doktoranckie na okres 4 lat od dnia 01.10.2021 roku.  
Zaangażowanie w projekcie na podstawie umowy stypendialnej. 
Stypendysta-doktorant będzie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej BioPlanet (szczegóły 
dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej: http://www.paleo.pan.pl/pl/opis_studiow.html). 



Wysokość stypendium wynosi 5000 zł brutto miesięcznie przez pierwsze dwa lata (do oceny 
śródokresowej) pomniejszone o koszty ubezpieczenia społecznego, a po pozytywnej ocenie 
śródokresowej 6000 zł brutto miesięcznie przez następne dwa lata (pomniejszone o koszty 
ubezpieczenia społecznego). 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
1. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia, zatrudnienia i pracy 
naukowej wraz listą publikacji oraz krótkim opisem osiągnięć naukowych zawierającym w 
szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach 
naukowych, udziale w projektach badawczych, zaangażowaniu w towarzystwach i kołach 
naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych. 
2. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się 
z regulaminem rekrutacji (http://www.paleo.pan.pl/pl/opis_studiow.html). 
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.  
4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, 
jeżeli kandydat nimi dysponuje. 
5. List motywacyjny. 
W stopce listu motywacyjnego należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez 
Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie”. 
 
DODATKOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW: 
Dzień rozpoczęcia realizacji projektu: 1 października 2021 r. będący także dniem 
rozpoczęcia kształcenia doktoranta w szkole doktorskiej. 
Okres realizacji projektu wynosi 48 miesięcy. 
Doktorant zostanie wybrany w drodze konkursu, którego zasady określone są w załączniku 
nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych będącego załącznikiem do 
uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r., 
Kierownik projektu będzie promotorem doktoranta. 
Podmiot i Kierownik projektu zobowiążą doktoranta do:  
- realizacji, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole 
doktorskiej, zakończonego uzyskaniem przez doktoranta stopnia naukowego doktora 
najpóźniej w terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu tj. do 2026-09-29;  
- realizacji indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem 
badawczym, 
- wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 
miesięcy w wybranym przez Kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w 
konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) na 
warunkach określonych w Aneksie nr 1 do Porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a 
NCN z dnia 12 września 2019 r., a po uzyskaniu jego finasowania realizacji tego stażu w 
trakcie trwania projektu. 
W okresie pobierania stypendium doktoranckiego PRELUDIUM BIS, nie można pobierać 
innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z 
projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN z wyłączeniem wynagrodzenia 
kierownika projektu w konkursie PRELUDIUM. 
 
Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika projektu dr hab. Tomasza Suleja  
(e-mail: sulej@twarda.pan.pl). 
 
 
Warszawa, 7 lipca 2021 r. 


