
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski 

Nazwa stanowiska: Student / doktorant – stypendium 

Typ konkursu NCN: OPUS 18 HS5 pt. Od sieci wiedzy po międzyregionalne systemy innowacji w 
kontekście decentralizacji władzy dla regionów (2019/35/B/HS5/04010, kierownik projektu doc dr. 
Adi Weidenfeld). 
 

Wymagania: 

▪ Dyplom licencjata lub magistra w ekonomii lub ekonomicznej geografii (preferowane studia 

w języku angielskim) lub pokrewnym obszarze  

▪ Doświadczenie i wiedza w zakresie prowadzenia badań ekonometrycznych i wykorzystania 

modelowania ekonometrycznego najlepiej w kontekście innowacji regionalnych. 

▪ Zainteresowanie tematyką studiów regionalnych, sieci społecznych, ekonometrii regionalnej i 

geografii ekonomicznej. 

▪ Doskonałe umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów. 

▪ Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego, najlepiej potwierdzona certyfikatami 

językowymi 

▪ Preferowane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. 

▪ Umiejętność samodzielnej pracy. 

▪ Chęć rozwijania kariery naukowej i pasja do tematu. 

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy możliwość: 

1. rozwijania zainteresowań badawczych na światowym poziomie 

2. rozwoju kariery naukowej. 

 

Opis zadań: 

Do projektu badawczego OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanego przez 

doc dr. Adi Weidenfeld we współpracy z międzynarodowymi naukowcami z najlepszych uniwersytetów 

w tym prof. Nick Clifton (Cardiff Metropolitan University, Wielka Brytania), prof. Ugo Fratessi 

(Politechnika w Mediolanie, Włochy) i dr Iris Wanzenböck (Uniwersytet w Utrechcie, Holandia), 

poszukujemy kandydata do gromadzenia i analizowania danych ilościowych i jakościowych oraz 

pomocy w pisaniu publikacji i raportów współautorskich oraz prezentacji na konferencje krajowe i 

międzynarodowe. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie ekonometrii przestrzennej z 

doświadczeniem w analizie sieci społecznościowych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w 

analizie danych regionalnych dotyczących innowacji i dzielenia się wiedzą, w tym patentów i wspólnych 

publikacji. Jeśli czas trwania projektu zostanie przedłużony, finansowanie będzie dostępne na dłuższy 

okres (do 31 miesięcy) a zespół będzie wspierał kandydata w ubieganiu się o dodatkowe finansowanie 

okresów mobilności we Włoszech i/lub Holandii. 

Student będzie miał za zadanie dokonać przeglądu literatury, stworzyć koncepcję teoretyczną, 

zdefiniować słowa kluczowe, przeprowadzić analizę sieci społecznościowych oraz zaangażować się w 



różne zajęcia akademickie i wymianę akademicką. To ekscytująca szansa na utorowanie drogi do 

międzynarodowej kariery akademickiej.  

Termin składania ofert: 12 października 2022  

Forma składania ofert: elektronicznie 

Stypendium naukowe w wysokości 5 000 PLN/miesięcznie na okres 8 miesięcy (z możliwością 

przedłużenia) 

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w 

projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN), 

wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. 

Kompletny wniosek powinien zawierać: 

1. Dokumenty w formacie PDF, 

2. Życiorys wraz osiągnięciami naukowymi (m.in. członkostwo w kołach naukowych, udział w 

konferencjach naukowych, stażach i szkoleniach, zdobyte nagrody i wyróżnienia) oraz informacje 

potwierdzające doświadczenie badawcze i ekonometryczne, 

3. Dane kontaktowe przynajmniej jednego naukowca, który mógłby przedstawić opinię o kandydacie, 

4. Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (lub 

jego odpowiednika); w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może być 

prowadzona w języku angielskim, 

5. Podpisany formularz „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”. 

 

Wnioski zawierające komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 12 października 2022 r. pocztą 

elektroniczną (temat wiadomości: Stypendium OPUS 18 Sieci wiedzy) na adres kierownika projektu, 

doc. Adi Weidenfeld (aweidenfeld@wne.uw.edu.pl ) 

Rozmowy w trybie zdalnym z wybranymi kandydatami planowane są na 21 października 2022 r. 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej w języku 

angielskim. Zgłoszenia i pytania proszę przesyłać do kierownika projektu doc dr. Adi Weidenfeld 

aweidenfeld@wne.uw.edu.pl  
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................................................................ 

imię i nazwisko 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca. 

Z administratorem można kontaktować się: 

▪ listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy 

wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

▪ telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: 

iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, 

przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data 

urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć 

poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym oraz 

innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych 

osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może przyjąć 

poniższe brzmienie: 

                                                           
1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami) 
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 
r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO); 
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które 

zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet 

Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.  

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników 

jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 

prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres 

aweidenfeld@wne.uw.edu.pl  

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 

trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych 

rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.  

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą 

przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy 

prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit 

dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 Państwa dane będą chronione przez standardy 

określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.8 Zapewni to Państwa danym odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

▪ usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 

                                                           
5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
6 Art. 7 ust. 3 RODO; 
7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
8 https://www.privacyshield.gov 
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▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

……………………………………..                                                                          ………………………………………….. 

(miejscowość i data)  (podpis kandydata) 

 

 

 

 


