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Oferta pracy na stanowisko: Doktorant(ka)-stypendysta(tka) w ramach projektu NCN nr 

2018/30/E/HS3/00567 pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja” 
 

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Toruń, Polska 

https://www.wnh.umk.pl/ 

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS 

 

Termin rozpoczęcia naboru: 2021-06-01 23:59 

Termin składania ofert: 2021-07-02 23:59 

Termin informacji o formie rozmowy klasyfikacyjnej: 2021-07-04 

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 2021-07-5/6/7 

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: 2021-07-15 

 

 

Wymagania: 

1. Ukończenie studiów drugiego stopnia i posiadanie dyplomu magistra lub równoważnego ukończenia 

studiów wyższych w zakresie archeologii, geologii, geografii lub dyscypliny pokrewnej. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko doktorant-stypendysta / doktorantka-

stypendystka w ramach projektu NCN jest równoczesne złożenie wniosku o przyjęcie na Studia 

Doktoranckie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych - 

Academia Artium Humaniorum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Warunkiem podpisania 

umowy jest uzyskanie statusu studenta studiów doktoranckich w w/w Szkole (informacje o rekrutacji w 

ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567, dostępne są w sekretariacie Szkoły Doktorskiej 

NHTiA-AAH: e-mail: damur@umk.pl, tel.: +48 56 611 23 99). 

3. Chęć prowadzenia obszernych prac terenowych na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

4. Znajomość metod geologicznych, takich jak: kartowanie geologiczne, rozpoznawanie skał, 

mikroskopia skał lub minerałów; ponadto podstawowa znajomość budowy geologicznej obszaru 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 

5. Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy. 

6. Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania 

wniosków. 

7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na aktywne uczestnictwo 

w pracach i prezentacji wyników na konferencjach międzynarodowych. 

8. Profesjonalizm w podejściu do obowiązków: solidność, pracowitość, terminowość. 

 

Opis zadań: 

1. Czynny udział w realizacji projektu NCN (nr 2018/30/E/HS3/00567) w zakresie: 

- przyswajania wiedzy literaturowej,  

- prac terenowych (m.in. kartowanie złóż krzemienia na obszarze Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej, dokumentowanie odsłonięć skał krzemienionośnych, pobieranie próbek krzemieni z 

Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz z Gór Świętokrzyskich, uczestnictwo w przygotowaniu 

mapy złóż krzemienia czekoladowego, a także uczestnictwo w wykopaliskach na stanowisku 

prehistorycznej kopalni krzemienia w Porębie Dzierżnej 24), 

- prac laboratoryjnych (przygotowanie próbek krzemienia do analiz petrograficznych oraz 

geochemicznych; samodzielne prowadzenie analiz petrograficznych, w tym mikroskopowych; badania 

porównawcze z próbami krzemienia czekoladowego ze znanych i dobrze rozpoznanych pod tym 

kątem wychodni z rejonu Gór Świętokrzyskich; analiza i interpretacja wyników analiz; opracowanie 

charakterystyki petrograficzno-geochemicznej krzemienia czekoladowego z Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej; analizy petrograficzno-geochemiczne wybranych artefaktów z krzemienia 

czekoladowego ze stanowisk w kraju i za granicą oraz weryfikacja pochodzenia surowca).  
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2. Przygotowanie wyników badań do prezentacji i publikacji w formie artykułów naukowych, wystąpień 

konferencyjnych, okresowych sprawozdań. 

3. Uczestniczenie w niezbędnych szkoleniach podwyższających kwalifikacje. 

 

 

Warunki zatrudnienia:  

1. Udział w interdyscyplinarnym projekcie badawczym NCN pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja” nr 2018/30/E/HS3/00567, 

jako wykonawca na stanowisku doktoranta-stypendysty/doktorantki-stypendystki;  

2. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych - Academia 

Artium Humaniorum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w jednym z wiodących 

ośrodków naukowych w Polsce. Proponowana tematyka studiów: „Krzemień czekoladowy z Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej jako pradziejowy surowiec gospodarczy. Geoarcheologiczne badania 

nad rozprzestrzenieniem złóż, sposobami identyfikacji i określaniem proweniencji”. 

3. Stypendium naukowe przyznane w ramach projektu NCN przez cały okres studiów w Szkole 

Doktorskiej, w wysokości: 2779,4 PLN na miesiąc przez pierwsze dwa lata (I i II rok) oraz 4281,77 

PLN na miesiąc przez dwa kolejne lata (III i IV rok); 

4. Wyjazdy na badania terenowe, wizyty badawcze, szkolenia oraz międzynarodowe konferencje 

naukowe; 

5. Miejsce do pracy gabinetowej w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, dostęp do niezbędnej 

aparatury analitycznej i/lub wyjazdy do laboratoriów analitycznych;  

6. Unikalna możliwość uzyskania doświadczenia w geoarcheologii;  

7. Wyniki badań uzyskane w ramach prac w projekcie NCN, będą mogły zostać wykorzystane jako 

podstawa uzyskania stopnia naukowego doktora pod kierunkiem dr Magdaleny Sudoł-Procyk oraz dr. 

hab. Macieja Krajcarza, prof. Instytutu Nauk Geologicznych PAN. 

 

Dodatkowe informacje: 

 

Krótki opis projektu: 

Z terenu Polski znanych jest wiele odmian skał krzemionkowych, jednak odmianą wyróżniającą się pod kątem 

walorów technicznych jak i wizualnych jest z pewnością krzemień czekoladowy. Odgrywał on niezwykle dużą 

rolę jako doskonały surowiec do produkcji narzędzi we wszystkich okresach epoki kamienia. 

Najbardziej znana i przebadana pod tym kątem jest strefa północno-wschodniego obrzeżenia Gór 

Świętokrzyskich. Przez wiele lat obszar ten był uważany za jedyny region, w którym występuje wspomniany 

krzemień. W ostatniej dekadzie zespół kierowany przez geologa dr hab. M. Krajcarza oraz archeologa dr 

Magdalenę Sudoł-Procyk odkrył złoża krzemienia czekoladowego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

W obrębie wychodni znajdują się pradziejowe kopalnie krzemienia, a w jej bliskiej okolicy pracownie związane 

ze wstępną obróbką surowca. Te odkrycia wpłynęły na konieczność dalszych, bardziej szczegółowych i 

kompleksowych badań, w celu weryfikacji zagadnień związanych z lokalizacją złóż, wydobyciem, 

użytkowaniem i dystrybucją tego surowca w przeszłości.  

Niniejszy projekt zakłada wieloaspektowe badania geoarcheologiczne, związane z rozpoznaniem wychodni 

krzemienia czekoladowego na obszarze całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, opracowania sposobów 

rozróżniania tego surowca od krzemienia czekoladowego z Gór Świętokrzyskich, oraz wdrożenia tych metod 

do rozpoznania składu surowcowego zabytków ze stanowisk archeologicznych. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego NCN, wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się i 

akceptacji wszystkich warunków ogłoszonego konkursu;  

2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych - 

Academia Artium Humaniorum na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydrukowany z 

systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów i podpisany; 

3. Życiorys zawodowy (CV) zawierający między innymi: informacje o ukończonych studiach i 

uzyskanych tytułach zawodowych, listę dotychczasowych publikacji naukowych lub popularno-
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naukowych wraz z krótkim streszczeniem i opisem swojej roli; listę konferencji, warsztatów, szkoleń, 

w których aplikant uczestniczył, wraz z opisem swojej roli; listę nagród, wyróżnień, stypendiów 

przyznanych aplikantowi; 

4. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań, osiągnięć naukowych, krótkie streszczenie 

pracy magisterskiej, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (np. zaangażowanie w 

projekty badawcze wraz z opisem swojej roli) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia pracy w projekcie i 

studiów doktoranckich; 

5. Skan odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia bądź zaświadczenie o ich ukończeniu; 

6. Pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej sporządzoną przez opiekuna pracy 

magisterskiej, a w przypadku uzasadnionego braku takiej możliwości przedłożenie takiej opinii 

przygotowanej przez innego nauczyciela akademickiego; 

7. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, w szczególności językowe, oraz osiągnięcia 

naukowe i artystyczne, w tym kopie ewentualnych publikacji; 

8. Skan lub oryginał podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych. 

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: 15.07.2021 r. 

Planowana data rozpoczęcia studiów: 01.08.2021 r. 

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: sudol@umk.pl 

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów z tematem wiadomości „doktorant/stypendysta – Chocolate flint”. 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (możliwa 

rozmowa on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani 

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do 4 lipca 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo 

do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz do odrzucenia wszystkich zgłoszonych 

kandydatur, jeśli komisja oceniająca uzna, że nie spełniają kryteriów. 

Oryginały skanowanych dokumentów muszą być dostarczone najpóźniej przy podpisywaniu umowy. 

 

Informacje o konkursie są również dostępne na stronie:  

https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=186333 

 

 


