
Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ogłasza nabór na stanowisko: 

Specjalista ds. Programów Badawczych i Projektów Unijnych 

 

Miejsce wykonywania pracy: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – Sekcja Programów Badawczych 

 

Główny zakres obowiązków: 

 monitorowanie ogłoszonych, publikowanych programów i materiałów dotyczących możliwości 
aplikacyjnych w zakresie zadań naukowo-badawczych i artystycznych przez instytucje na terenie 
Polski i zagranicy; 

 opracowanie, kompletowanie, prowadzenie korespondencji i terminowe składanie w instytucjach 
wniosków aplikacyjnych 

 przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawców usług 

 monitorowanie realizacji wskaźników projektów i działania zaradcze 

 kontrola zgodności i terminowości działań zgodnych z harmonogramem projektów 

 znajomość regulacji prawnych w aspekcie realizacji projektów EFS, EFRR, FS 

 znajomość regulacji prawnych dotyczących realizacji programów badawczych i finansowanych z 
MNiSW oraz z MKiDN 

 nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadań, prawidłowy opis dokumentów księgowych, 
monitorowanie realizacji budżetu projektów; 

 sporządzanie umów cywilno-prawnych w ramach rozliczanych projektów badawczych; 

 sporządzanie sprawozdań końcowych z wykonanych zadań, wraz z kosztorysami, zestawieniami 
faktur i niezbędnymi załącznikami; 

 współpraca z kadrą naukowo-dydaktyczną. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe 

 minimum 3 lata doświadczenia zawodowego  

 znajomość programów pakietu MS Office 

 bardzo dobra organizacja pracy własnej 

 umiejętność pracy pod presją czasu 

 znajomość regulacji prawnych dotyczących ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

 znajomość regulacji prawnych dotyczących zasad finansowania i rozliczania projektów 
dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 mile widziane doświadczenie w zakresie projektów badawczych finansowanych z MNiSW, MkiDN 
oraz projektów finansowanych z UE 

 

Wymagane dokumenty: 

 podanie o pracę 

 curriculum vitae 

 kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy 

 oświadczenie: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV na 
potrzeby procesu rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z siedzibą: Al. 
Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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). 
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu z 
siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29, 61-745 Poznań. Dane zbierane są na potrzeby aktualnej 
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oaz ich poprawienia. 
 

Dokumenty z dopiskiem „Oferta zatrudnienia” należy przesłać pocztą lub składać w Dziale Kadr i Płac 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu AL. Marcinkowskiego 29, pok. 216 w godz. 09:00 do 15:00 lub 
przesłać drogą elektroniczną na adres: 
maria.habuda@uap.edu.pl do dnia 07 lutego 2020 r. do godziny 15:00. 
 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę 
kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów bez informowania o tym pozostałych oraz prawo do 
powiadomienia o końcowym wyniku rekrutacji jedynie wybranego kandydata. 
Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia. 
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