
  
 

 

Sosnowiec, 19.05.2016 
 

Centrum Studiów Polarnych ogłasza konkurs na udział w ekspedycji naukowej 
na Spitsbergen studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 

jako asystentów terenowych 
 

Celem ekspedycji jest przeprowadzenie instrumentalnych badań glacjologicznych na 
Południowym Spitsbergenie w zakresie dynamiki i hydrologii lodowców, studiów nad termiką 
komponentów środowiska oraz badań peryglacjalnych pokryw na stokach górskich, jako część 
długofalowego programu badawczego oraz realizowanych projektów międzynarodowych.  
Do konkursu zaproszeni są studenci magisterskich studiów uzupełniających oraz studiów licencjackich. 
Zadaniem uczestników wyprawy będzie pomoc w pracach terenowych oraz zebranie materiałów 
obserwacyjnych do prac magisterskich lub licencjackich w zakresie problematyki ekspedycji.  
Maksymalna ilość studentów – uczestników wyprawy: 3 osoby  
Termin wyprawy: 10 sierpnia – 17 września 2016r.  (termin może ulec modyfikacji ze względów 
pogodowych lub logistycznych)  
Termin składania wniosków: 3 czerwca 2016r., godz. 23:59, na adres e-mail: jacek.jania@us.edu.pl.  
Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców – zakwalifikowanych do ekspedycji do dnia 17 czerwca 
2016r.  
Wymagania:  
► Złożenie wniosku do udziału w konkursie, z listem motywacyjnym, prezentującym m.in. 
umiejętności i dotychczasowe osiągnięcia Kandydatki/Kandydata (maks. do 2 stron A4); możliwość 
dołączenia opinii/rekomendacji opiekuna pracy lub mentora naukowego.  
► Odpowiedni stan zdrowia umożliwiający prace terenowe w warunkach polarnych.  
► Dobre wyniki dotychczasowych studiów, poświadczone wykazem ocen oraz brak przedłużeń 
studiów (z przyczyn innych niż obiektywne).  
► Udokumentowane, zaawansowane przygotowania pracy magisterskiej na tematy zbieżne z 
problematyką wyprawy (w przypadku kandydatów z magisterskich studiów uzupełniających).  
► Przygotowanie konspektu projektu pracy licencjackiej z zakresu problematyki zbieżnej z realizowaną 
przez wyprawę (w przypadku kandydatów ze studiów licencjackich).  
► Odbycie z sukcesem rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową.  
Centrum Studiów Polarnych dofinansuje koszty udziału w ekspedycji, z wyjątkiem wyposażenia 
osobistego (w tym odpowiedniej terenowej odzieży ochronnej i obuwia terenowego) oraz 
obowiązkowego ubezpieczenia.  
Konkurs może być unieważniony lub liczba osób planowanych do uczestnictwa w ekspedycji może 
być ograniczona z powodu nieprzewidzianych okoliczności logistycznych i organizacyjnych.  
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