KIEROWNIK PROJEKTU NCN MAESTRO
„Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza Pafos, stolicy hellenistycznego i
rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych”
ogłasza konkurs na stanowisko
WYKONAWCY
dla realizacji zadań z projektu
w Zakładzie Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii
na Wydziale Historycznym
w zakresie archeologii Cypru:
Do konkursu mogą
kwalifikacyjnym:








przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom

posiadanie stopnia naukowego magistra,
wysoka ocena pracy magisterskiej,
odpowiedni dorobek naukowy dotyczący tematyki architektury starożytnej
wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego,
doświadczenie oraz znajomość narzędzi trójwymiarowej rekonstrukcji założeń
architektonicznych,
doświadczenie w badaniach archeologiczno-architektonicznych na terenie Cypru
oraz co najmniej jednego innego regionu wschodniej części Basenu Morza
Śródziemnego,
aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,
pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o
predyspozycjach do pracy naukowej.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Zakładzie Archeologii Klasycznej
Instytutu Archeologii UJ, Kraków, ul. Gołębia 11 pok. 208, bądź za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: pafos-agora@uj.edu.pl następujące dokumenty:







podanie,
CV,
kserokopię odpisu dyplomu magisterskiego,
wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego,
oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i
ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Podstawowe informacje na temat stanowiska pracy oraz procedury konkursowej:
 typ umowy: umowa o dzieło,
 czas zatrudnienia: 8 miesięcy,
 termin oddania wykonanego dzieła: połowa 2019 r.,
 do obowiązku wykonawcy będzie należeć:
– wykonanie dzieła w zakresie analizy odkrywanej architektury pod kątem
architektonicznym, rekonstrukcje trójwymiarowe,
– realizacja dzieła zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownika Projektu






zostaje ustalone wynagrodzenie w wysokości 20 000 PLN (słownie dwadzieścia
tysiące złotych) za realizację zadania określonego w projekcie. Płatne etapami wraz z
przekazywaniem części wykonanego dzieła,
wybrani spośród zgłaszających się osób kandydaci zostaną poinformowani za
pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie oraz miejscu rozmowy
kwalifikacyjnej, która odbędzie się w obecności członków Komisji,
w przypadku braku chętnych ogłoszony zostanie kolejny konkurs,
przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie prezentacja kandydata i omówienie
informacji zawartych w jego wniosku konkursowym, a także odpowiedzi kandydata
na pytania członków Komisji związane z tematyką projektu,
kandydaci uczestniczący w rozmowie kwalifikacyjnej zostaną poinformowani o
wyniku postępowania rekrutacyjnego do 15 dni roboczych od daty rozmowy
kwalifikacyjnej za pomocą poczty elektronicznej.

Kandydaci , którzy przyślą wniosek w formie elektronicznej, w przypadku wygrania
konkursu zobligowani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 maja 2015
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 czerwca 2015
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Formularze można znaleźć pod adresem: http://www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca
Na podaniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Kierownik projektu
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka

