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Warunki formalne: 

Dwa stypendia doktoranckie finansowane przez Komisję Europejską w ramach projektu 

ERC CoG pt. „Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe” (MAMBA). 

Nabór połączony jest z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. 

Kandydaci muszą spełnić wymagania przewidziane w Zasadach rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Zasady te oraz dokumenty dotyczące 

rekrutacji (w tym kwestionariusz osobowy) można znaleźć na stronie: 

https://www.botany.pl/index.php/pl/teaching-pl/doctoral-school-pl/admissions-pl 

 

Warunki finansowe: 

Stypendium doktoranckie wynosi około 3500 zł netto miesięcznie przez okres 4 lat. 

Stypendium to jest wypłacane w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i 

Rolniczych i będzie finansowane przez Komisję Europejską w ramach projektu ERC 

Consolidator Grant. 

 

Główne pytania badawcze: 

W ramach naszych studiów zastosowane zostaną znormalizowane protokoły terenowe 

i laboratoryjne, które wykorzystują najnowsze osiągnięcia metodologiczne i technologiczne w 

badaniach nad antycznym DNA, badaniach stabilnych izotopów, datowaniach 

radiometrycznych, rekonstrukcjach paleośrodowiskowych i modelowaniu 

paleodemograficznym. Projekt skupi się na tych głównych pytaniach badawczych (RQ):  

RQ1: Czy w okresie 35-25 tys. lat temu nastąpiły zmiany w demografii populacji 

mamuta,  

RQ2: Czy w okresie między 35-25 tys. lat temu w społeczeństwach łowiecko-

zbierackich zaszły ważne zmiany techno-kulturowe, a jeśli tak, to jaki zakres ludzkich 

zachowań one obejmują?  

RQ3: Czy w okresie 35-25 ka nastąpiły znaczące zmiany paleośrodowiskowe, które 

wpłynęły na populacje mamutów, zachowania społeczności zbieracko-łowieckich i 

specyficzne interakcje człowiek-mamut? 

 

Podstawowe informacje o temacie badawczym: 

Projekt MAMBA koncentruje się na stanowiskach archeologicznych z obszaru Europy 

Środkowej, na których odkryto nagromadzenia kości mamutów. Ma on na celu ustalenie 

przyczyn powstanie tego typu stanowisk oraz poznania funkcji, jakie nagromadzenia te 

pełniły dla grup łowiecko-zbierackich 35 000–25 000 lat temu – w okresie poważnych zmian 

techniczno-kulturowych i środowiskowych poprzedzających okres maksimum ostatniego 

zlodowacenia. Po raz pierwszy będziemy badać materiały obejmujące pełny zakres 

chronologiczny tego zjawiska archeologicznego, biorąc pod uwagę zarówno istniejące 

kolekcje, jak i materiały uzyskane w trakcie planowanych badań terenowych na kluczowych 

stanowiskach, takich jak Dolní Věstonice I, Kraków Spadzista i Langmannersdorf.  

 

Podstawowe metody/opis pracy: 

https://www.botany.pl/index.php/pl/teaching-pl/doctoral-school-pl/admissions-pl


Badania archeozoologiczne prowadzone przez doktorantów będą bazowały na 

materiale porównawczym zgromadzonym w kolekcji kręgowców ISEZ PAN. Podstawowe 

badania laboratoryjne szczątków ssaków będą obejmowały standardowe metody stosowane w 

ramach badań archeozoologicznych, w tym taksonomiczny i anatomiczny opis szczątków 

zwierzęcych. Kolejnym etapem analizy będzie opis wszelkich możliwych modyfikacji 

widocznych na szczątkach kostnych, obejmujących ślady działalności człowieka i zwierząt 

oraz wpływ środowiska abiotycznego na stan zachowania kości i zębów (np. ślady 

wietrzenia). Doktoranci poznają również metodykę analiz morfo-technologicznych i 

techniczno-ekonomicznych, które są obecnie uważane za kluczowe metody badań narzędzi 

wytwarzanych z twardych tkanek zwierzęcych (kości, poroża, zębów). Zastosowanie obu tych 

metod pozwala z jednej strony rozpoznać właściwości surowców oraz ślady pracy, a także 

pomaga zrozumieć „cykl życia” narzędzia, począwszy od sposobu pozyskania surowca, przez 

transformację narzędzia, sposób jego produkcji i użytkowania aż po porzucenie. 

 

Dodatkowe informacje - wymagania: 

1. Tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych lub archeologii,  

2. Praca w międzynarodowym zespole badaczy z całej Europy będzie wymagała 

znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym, 

3. Poszukujemy osób pragnących zająć się ogólnie pojętą paleontologią ssaków 

czwartorzędowych w połączeniu z analizami archeozoologicznymi oraz badaniami 

narzędzi kościanych, 

4. Realizacja doktoratu będzie wiązała się również z realizacją części doktoratu w 

jednostkach współpracujących przy projekcie (Uniwersytet Wrocławski), 

5. Prace laboratoryjne będą polegały w głównej mierze na analizach kolekcji szczątków 

zwierzęcych (analiza taksonomiczna, anatomiczna i tafonomiczna) oraz narzędzi 

wykonanych z surowców organicznych (kości, poroża, zębów),  

6. Praca w terenie będzie obejmowała udział w planowanych badaniach 

wykopaliskowych, zarówno w Polsce jak i za granicą,   

7. Oczekiwany jest udokumentowany aktywny udział w różnych formach 

rozpowszechniania wyników badań naukowych oraz współautorstwo publikacji 

naukowych lub popularnonaukowych, 

8. Mile widziane prawo jazdy kat. B.  

 

Dane o potencjalnych współpracownikach: 

Projekt międzynarodowy finansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu 

ERC CoG pt. „Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe” przy 

współpracy z ośrodkami naukowymi z Czech (Brno), Austrii (Wiedeń), Niemiec (Tybinga), 

Szwecji (Sztokholm) oraz Wielkiej Brytanii (Exeter).  
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