Ogłoszenie
w sprawie konkursu
na stanowisko stypendysty/stypendystki
w projekcie badawczym na Wydziale Polonistyki UJ

Nazwa stanowiska: Stypendysta/stypendystka w projekcie badawczym „Nowe polskie muzea
historyczne”
Nazwa jednostki: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wymagania:
Stypendium może zostać przyznane osobie, która jest doktorantem, uczestnikiem studiów
doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy
Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy, działający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i utworzony na podstawie odrębnych przepisów, albo jest
uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
Wymagania:





przygotowanie do prowadzenia badań kulturoznawczych (szczególnie preferowana
specjalizacja w pamięcioznawstwie i/lub studiach nad muzeami)
orientacja w zagadnieniach współczesnej kultury polskiej
dorobek naukowy (zwł. publikacje, nagrody, stypendia, granty)
zainteresowanie problemami badawczymi dotyczącymi pamięci, przeszłości, dziedzictwa
(poparte publikacjami lub pracą magisterską)

Opis zadań:
W ramach projektu oczekiwane będzie zaangażowanie w wysokości 25% standardowego czasu
pracy. Stypendysta/stypendystka stworzy dwuosobowy zespół badawczy z dr Marią Kobielską,
kierowniczką projektu. Więcej o projekcie „Nowe polskie muzea historyczne”:
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/430631-pl.pdf.
Zadania badawcze stypendysty/stypendystki:






kwerenda literatury przedmiotu, kwerenda prasowa dotycząca nowych polskich muzeów
historycznych
badania na miejscu w wybranych muzeach (zebranie danych dotyczących wystaw i
instytucjonalnego działania placówek)
opracowywanie wyników badań (sporządzanie szczegółowych analiz roboczych wystaw w
wybranych muzeach)
interpretacja zebranych danych (działanie nowych polskich muzeów historycznych w
perspektywie studiów nad pamięcią)
przygotowanie wystąpień konferencyjnych oraz artykułów omawiających wyniki
przeprowadzonych badań

Typ konkursu NCN: Sonata
Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 20.10.2019.
Format składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:
Miesięczna wysokość stypendium wynosi 1200 zł. Stypendium będzie przyznane na okres 22
miesięcy od grudnia 2019 roku. Pokryte zostaną również koszty podróży naukowych (kwerend
badawczych, wyjazdów konferencyjnych) stypendysty/stypendystki.
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:







CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych
kandydata/kandydatki i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań
list motywacyjny argumentujący zainteresowanie problemami badawczymi dotyczącymi
nowych polskich muzeów historycznych
dokument potwierdzający status doktoranta/doktorantki
opinia pracownika naukowego opiekującego się rozprawą doktorską kandydata/kandydatki
kopie wybranych publikacji/wystąpień konferencyjnych (minimalnie jednej, maksymalnie
trzech)
informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – w ramach procedury
konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez
Narodowe Centrum Nauki

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres maria.kobielska@uj.edu.pl w terminie
do 20.10.2019. Osoby o najlepszych pozycjach w rankingu będą proszone o odbycie rozmowy
kwalifikacyjnej (osobiście lub zdalnie). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.10.2019.
Szczegółowych informacji udziela dr Maria Kobielska (maria.kobielska@uj.edu.pl).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie
stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków,
pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663
12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym
do realizacji procedury konkursowej w sprawie stypendium, przyznawania stypendiów naukowych w
projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, a w razie wyboru na stanowisko
stypendysty w związku z zawarciem umowy o wypłatę stypendium naukowego oraz czynności
związanych z pobieraniem stypendium naukowego na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów
naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowy
o realizację i finansowanie projektu badawczego „Nowe polskie muzea historyczne” (dalej „Projekt”),
w ramach którego przeprowadzany jest konkurs na stanowisko stypendysty.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w
procedurze konkursowej, a w przypadku przyznania stypendium jest warunkiem zawarcia i wykonania
umowy o wypłatę stypendium.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie,
podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach którego umowa została
zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym Uniwersytet Jagielloński zlecił
przeprowadzenie audytu, instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli, właściwy urząd skarbowy oraz
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
przepisów prawa oraz umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum
Nauki.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak 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”.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia realizacji Projektu
i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a
następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy w Projekcie; w celach archiwizacyjnych
– przez okres prawem przewidziany.
8. Posiada Pan/Pani prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach
przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także
prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest
konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis

