
Oferta stypendium doktoranckiego w projekcie 

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie poszukuje doktoranta zainteresowanego modelowaniem 

ekologicznym, do realizacji zadań w projekcie badawczym pt. „Modelowanie populacji małych 

roślinożerców w obliczu zmian klimatycznych”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 

konkursu OPUS-22 (nr 2021/43/B/NZ8/03327) 

Tematyka projektu:  

Badania będą dotyczyć wpływu zmian klimatycznych na populacje gryzoni w naturalnych ekosystemach, 

ze szczególnym uwzględnieniem roli strategii historii życiowych, demografii i dynamiki populacji. 

Opracujemy model łączący model populacyjny wykorzystujący wielokrotne odłowy (capture-recapture) z 

osobniczym modelem wzrostu. Wykorzystując podejście bayesowskie, zastosujemy tenże model do 

istniejących danych z badań populacyjnych w celu oszacowania sezonowych i wieloletnich zmian 

przeżywalności osobników, wzrostu masy ciała oraz dynamiki liczebności populacji. Badania będą 

prowadzone na przykładzie populacji nornika północnego, Microtus oeconomus, z wykorzystaniem 

długoterminowego zestawu danych z wielokrotnych odłowów.  

Nazwa jednostki:  

Instytut Ochrony Przyrody PAN 

Nazwa stanowiska: 

stypendysta-doktorant 

Czas zatrudnienia:  

18 miesięcy (początek zatrudnienia: styczeń 2023) 

Wysokość stypendium:  

2000 zł miesięcznie (koszty całkowite) 

Wymagania: 

• Złożenie wniosku wraz z życiorysem uwzględniającym osiągnięcia naukowe kandydata 

• Wymagane zainteresowanie bioinformatyką, modelowaniem statystycznym i ekologicznym; 

umiejętność programowania i znajomość środowiska R; atutem będzie znajomość metod 

bayesowskich (JAGS, BUGS, itp.), modeli capture-mark-recapture i doświadczenie w ich 

stosowaniu. 

• Ukończone studia I stopnia (biologiczne/matematyczne/bioinformatyczne itp.) 

• Kandydat musi być uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktorantem w szkole doktorskiej 

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 



• Zapał do pracy badawczej, zaangażowanie w realizację projektu 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca czytanie literatury anglojęzycznej i 

przygotowywanie publikacji) 

Podstawowy zakres zadań: 

• Przegląd literatury naukowej dotyczącej tematu i metodologii 

• Obróbka danych teledetekcyjnych i geograficznych 

• Tworzenie elementów modelu statystycznego (przy wykorzystaniu R i JAGS) i analiza wyników 

• Zaangażowanie w przygotowanie publikacji 

Warunki pobierania stypendium: 

Stypendium NCN w wysokości 2000 zł miesięcznie (koszty całkowite), na okres do 18 miesięcy; 

finansowane z projektu realizowanego w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, zgodnie przepisami 

obowiązującymi w NCN i w jednostce realizującej projekt. 

Typ konkursu NCN: 

OPUS-22 

Termin składania wniosków:  

14 grudnia 2022, godz. 21:37 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  

19 grudnia 2022 

Forma składania ofert:  

Pocztą elektroniczną na adres: Kamil Bartoń <kbarton@iop.krakow.pl> 

Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny 

2. Życiorys uwzględniający:  

a) temat realizowanej pracy doktorskiej,  

b) zainteresowania i osiągnięcia naukowe, 

c) doświadczenie w poprzednich projektach badawczych, uczestnictwo w szkoleniach oraz 

ewentualne wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych 

mailto:kbarton@iop.krakow.pl?subject=[OPUS22]


3. Potwierdzony wpis na studia doktoranckie 

4. Podpisana klauzula RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych  

(https://files.iop.krakow.pl/kb/opus/klauzula-rodo.pdf) 

 

W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu: 

Kamil Bartoń <kbarton@iop.krakow.pl> 

Konkurs ma charakter otwarty. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Wyboru kandydata dokonywać będzie powołana w tym celu komisja stypendialna. Procedura rekrutacji 

odbędzie się zgodnie z wytycznymi NCN.  
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