Kraków, dnia 8.07.2020 r.

INFORMACJA O KONKURSIE
REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA
w grupie pracowników badawczych
na Wydziale Filozoficznym
w Instytucie Psychologii
w Zakładzie Psychologii Ogólnej
w zakresie psychologii bólu i placebo
w ramach projektu badawczego „Uczenie się i oduczanie bólu od innych.
Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na
ból”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS 18
Do konkursu mogą̨ przystąpić́ osoby, które spełniają̨ wymogi określone w art. 113 i 116
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz
zgodnie z § 165 Statutu UJ i regulaminem Narodowego Centrum Nauki spełniają
następujące kryteria kwalifikacyjne:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych,
uzyskanego nie wcześniej niż w 2013 r.
2) doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań eksperymentalnych,
3) autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji, w tym w czasopismach
indeksowanych na liście Journal Citation Reports,
4) doświadczenie w analizie statystycznej danych,
5) biegła znajomość języka angielskiego.
Adiunkt będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
(cały etat) na okres czterech lat. Praca będzie miała charakter przede wszystkim
stacjonarny, stąd konieczna jest obecność pracownika w Instytucie Psychologii UJ.
Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Przemysław Bąbel, prof.
UJ. Ze streszczeniem projektu zapoznać można się tutaj:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/463390pl.pdf
Do obowiązków adiunkta będzie należało:
1) planowanie eksperymentów,
2) przygotowywanie materiałów badawczych oraz programowanie procedur
eksperymentalnych,
3) przeprowadzanie eksperymentów w laboratorium,
4) wprowadzanie danych z eksperymentów do oprogramowania statystycznego i
przeprowadzanie analiz statystycznych,
5) interpretacja wyników,
6) przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
7) prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych,
8) udział w spotkaniach zespołu badawczego.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu
Psychologii UJ, Kraków, ul. Ingardena 6, p. 3.20 lub 3.24, następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) list motywacyjny,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat/ka
posiada,
informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata/ki,
wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat/ka posiada,
formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat/ka takiej ocenie podlegał/a,
opinię samodzielnego pracownika naukowego kwalifikacjach kandydata/ki do pracy
naukowej,
oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w
przypadku wygrania konkursu,
oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania
własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Jednocześnie wyżej wymienione dokumenty należy zeskanować i przesłać e-mailem
pod adres: przemyslaw.babel@uj.edu.pl
Termin rozpoczęcia konkursu: 8 lipca 2020 r.
Termin składania zgłoszeń: 31 sierpnia 2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 15 września 2020 r.
Zatrudnienie od 1 października 2020 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatowpracownikow
Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego
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Prodziekan Wydziału
Filozoficznego
ds. ogólnych
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

INFORMACJA 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.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul.
Gołębia 24, 31-007 Kraków.
Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Jagiellońskim jest Pani Monika Tokarczyk,
ul. Gołębia 24 pok.31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury
konkursowej, a w razie przyjęcia do pracy - w związku z wykonywaniem umowy
stypendialnej.
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.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, a po
zakwalifikowaniu, w celu zawarcia umowy stypendialnej zgodnie z Rozporządzeniem
Ogólnym.
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”.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia
procedury konkursowej, a w razie zawarcia umowy stypendialnej po jej wygaśnięciu w
celach archiwalnych przez 50 lat.
Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
zofia.wodniecka@uj.edu.pl,
pocztą tradycyjną na adres Instytut Psychologii, ul. R. Ingardena 6,030-060 Kraków
lub wycofać osobiście stawiając się w jw.
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.

Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Miejscowość, data, czytelny podpis
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej
zgody.

