
 
 
 

 

 

 

Wydział Nauk o Sztuce  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

specjalista 

 

1. Miejsce pracy: Poznań 

2. Wymiar czasu pracy etatu: 1 

3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę 

4. Przewidywany czas zatrudnieni: od 1 października 2021 do 30 września 2022 r. 
 
 
5. Zakres obowiązków: 

  zaprojektowanie i stworzenie narzędzia do pozyskiwania danych dźwiękowych do 

bazy danych muzycznych w formatach MIDI i Musical XML tworzonej na potrzeby 

Laboratorium do badań muzyki, mowy i gestu; 

  obsługa informatyczna bazy danych muzycznych Laboratorium do badań muzyki, 

mowy i gestu;  

 zaprojektowanie i stworzenie narzędzia do obliczania zawartości informacyjnej 

przebiegów muzycznych językowych 
 

6. Wymagania: 

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

 wykształcenie: wyższe 

 zainteresowanie informatycznymi aspektami muzyki i języka naturalnego 

7. Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 rozwój kwalifikacji zawodowych 

 atmosferę szacunku i współpracy 
 

 



 
 
 

 

 

 

8. Wymagane dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie 

 kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy 
(dostępny na stronie internetowej UAM); 

 CV wraz z klauzulą zgody (RODO) na przetwarzanie danych osobowych o następującej 
treści:   
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania 
danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji."; 

 kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 

 świadectwa pracy  

 

9. Dokumenty – wyłącznie w formie elektronicznej – należy przesłać do Biura Obsługi 
Wydziału Nauk o Sztuce na adres: annwal16@amu.edu.pl) w terminie do 17.08.2021 r., 
podając w tyle maila: specjalista – 1 etat. 

Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. 

 
10. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 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 119/1 z 04.05.2016) 
informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na 
wskazane stanowisko pracy. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks 
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia 
procesu rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych 
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będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 

10. W odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO 

 

Zatrudnienie w ramach projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk 

 o sztuce DARIAH-PL”, finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu 

„Inteligentny Rozwój”. 

 

 

 


