Kraków, 5.10.2018 r.
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na
STYPENDIUM NAUKOWE DLA MŁODEGO NAUKOWCA
na Wydziale Filozoficznym
w Instytucie Psychologii
w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej

UNIWERSYTET
JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE
Wydział Filozoficzny
Instytut Psychologii

w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki „OPUS 14”
pt. Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u
osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu
magnetycznego.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria
kwalifikacyjne:
-

-

-

zainteresowanie badaniami naukowymi
wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie
pracowitość, samodyscyplina, zorganizowanie i sumienność
umiejętność pracy w zespole
doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psychologii
eksperymentalnej lub dziedzin pokrewnych,
znajomość lub gotowość do szybkiego nauczenia się metod
eksperymentalnych, w tym EEG i/lub okulografu
status studenta psychologii, językoznawstwa, kognitywistyki, neurobiologii
(lub pokrewnych) na co najmniej IV roku studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych lub tytuł magistra lub status uczestnika I roku studiów
doktoranckich z zakresu ww. kierunków
udokumentowany dorobek naukowy z obszaru psychologii,
językoznawstwa, kognitywistyki lub obszarów powiązanych, czyli
osiągnięcia naukowe i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badan
naukowych w tym publikacje (w rozumieniu:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf),
język ojczysty: polski
rekomendacja pracownika naukowego
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
dostępność i elastyczność czasowa (okresowo konieczność pracy w
weekendy oraz godzinach wieczornych)

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium na okres
od 12 miesięcy (z możliwością̨ przedłużenia). Oczekiwany wymiar pracy

wynosi 80 godzin miesięcznie (elastyczne godziny pracy w zależności od
aktualnego zapotrzebowania w projekcie). Wysokość stypendium: 10001500zł (uzależnione od posiadanych kwalifikacji i zakresu podjętych

obowiązków. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab.
Zofia Wodniecka.

ul. Ingardena 6
30-060 Kraków
tel. 12-663-24-17
faks 12-663-24-15
www.psychologia.uj.edu.pl

Do obowiązków stypendysty będzie należało:
- kodowanie wyników, przesłuchiwanie nagrań i opracowywanie zebranych wyników,
- przygotowywanie procedur i materiałów badawczych,
- koordynowanie i przeprowadzanie badań behawioralnych oraz EEG (w bardziej odległej
przyszłości potencjalnie również rezonansem magnetycznym)
- archiwizacja danych i dokumentów
Dodatkowe benefity:
- możliwość uczestnictwa w spotkaniach zespołu badawczego oraz wydarzeniach naukowych i
popularnonaukowych organizowanych przez Zespół Psychologii Języka i Dwujęzyczności
„LangUsta”
- w przyszłości istnieje możliwość merytorycznego zaangażowania się w prace Zespołu
Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta”
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć jak najszybciej następujące dokumenty:
1. podanie z listem motywacyjnym
2. CV, uwzględniające informacje o doświadczeniu w prowadzenia badań naukowych,
kwalifikacjach w kontekście opisanych wymagań, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu
naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych, wykaz publikacji i
prezentacji konferencyjnych (por: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf)
3. zaświadczenie o byciu studentem spełniającym kryteria selekcji (patrz kryteria
kwalifikacyjne) lub – w przypadku doktorantów 1 roku - odpis dyplomu ukoń czenia studió w
wyż szych i zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich
4. kontakt do min. 2 osób mogących udzielić referencji

5. skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych (pod ogłoszeniem)
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 22 października 2018 r.
Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN, ze szczególnym
uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców
w projektach badawczych.
Dokumenty należy zeskanować i przesłać mailowo na adres: zofia.wodniecka@uj.edu.pl
a także wysyłać do Instytutu Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków (na ręce dr hab. Zofii
Wodnieckiej), lub złożyć w sekretariacie Instytut Psychologii UJ, p. 3.20 lub 3.24.

Ogłoszenia będą przyjmowane do momentu wyłonienia odpowiednich kandydatów/-tek.
Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: listopad 2018
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dr hab. Zofia Wodniecka

Instytut Psychologii UJ

FORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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 (…)
(„Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:
I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31007 Kraków.

II.

W Uniwersytecie Jagiellońskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24
pok.31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25.

III.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej,
a w razie przyjęcia do pracy w związku z wykonywaniem umowy o pracę.

IV.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa
w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w rekrutacji.

V.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 108) oraz na podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

VI.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli Pani/Pana
dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji
elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie
podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez
Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.

VII.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia procedury
rekrutacji, a w razie zawarcia umowy o pracę po jej wygaśnięciu w celach archiwalnych przez 50
lat.

VIII.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także
prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu
Ogólnym.

IX.

Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
…………………………………………………………………………………,
pocztą tradycyjną na adres ………………………………………………………………………………………………
lub wycofać osobiście stawiając się w ………………………………………………………………………………

X.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Ogólnego.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis
Instytut Psychologii UJ
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Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 oraz zgodnie klauzulą informacyjną
dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis
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dr hab. Zofia Wodniecka

Instytut Psychologii UJ

