8 lutego 2021

DZIEKAN
WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO
Ul. Gołębia 24, p.24
Tel. / fax.: 12 663 1152, fax 12 430 1475
INFORMACJA O KONKURSIE
REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczych
na Wydziale Filozoficznym
w Instytucie Religioznawstwa UJ

UNIWERSYTET
JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

Wydział Filozoficzny

Instytut
Religioznawstwa

w dyscyplinie nauk o kulturze i religii w zakresie religioznawstwa, na
stanowisko post-doc., na okres 36 miesięcy w projekcie badawczym Religia i
miejskość. Mapowanie i powiązanie pól religijnych we współczesnych polskich
miastach, finansowanym przez NCN, w ramach programu Opus-19
(2020/37/B/HS1/02363).
Bliższe informacje o projekcie można znaleźć pod linkiem
[https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link&loc=play]
Do konkursu mogą̨ przystąpić́ osoby, które spełniają̨ wymogi określone w art.
113 i 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ i regulaminem Narodowego
Centrum Nauki spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
1) posiadają stopień magistra. Preferowane wykształcenie z zakresu
geografii, socjologii, studiów miejskich, archeologii, historii,
religioznawstwa, antropologii lub dyscyplin pokrewnych;
2) posiadają predyspozycje do pracy badawczej;
Wymagania dodatkowe:
3) uzyskają stopień doktora do momentu podpisania umowy o pracę (czyli
najpóźniej do końca lipca 2021); jeśli posiadają stopień doktora,
powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed terminem
rozpoczęcia konkursu;
4) posiadają odpowiedni dorobek naukowy, szczególnie w zakresie
narzędzi geolokacji GIS, projektowania baz danych, kodowania i
analizy GIS, wizualizacji danych. Dodatkowym atutem jest dorobek z
zakresu studiów miejskich, geografii humanistycznej lub geografii
społecznej i socjologii miasta;
5) posiadają dobrą znajomość zagadnień związanych z bazami danych:
projektowaniem baz, ontologią baz danych, tworzeniem relacyjnych
baz danych, korelowaniem operacyjnych i analitycznych baz danych,
wizualizacją danych;
6) posiadają umiejętności programowania w dowolnym języku
programowania, np. Python lub C++;
7) posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i zdolność
publikacji w tym języku;
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8) są gotowi by rozwinąć własny projekt badawczy w ramach głównego projektu
badawczego Opus 19, do którego aktualnie aplikują;
9) chcą dołączyć do zespołu badawczego i aktywnie uczestniczyć w jego pracach.
Asystent będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały
etat). Oferowane zatrudnienie dotyczy kontraktu na okres trzech lat. Bezpośrednim
przełożonym będzie kierownik projektu, dr Natalia Zawiejska.
Do obowiązków asystenta będzie należało:
1) udział w projektowaniu i operacjonalizacji baz danych;
2) udział w kontekstualizacji i relacji baz danych;
3) udział w zarządzaniu bazami danych, kontrola procedur zbierania i kategoryzacji
danych;
4) udział w kierowaniu zespołem badaczy zbierających i opracowujących dane
empiryczne;
5) udział w procesie ewaluacji i analizie danych;
6) przygotowanie map i baz danych dla procedur GIS;
7) zaangażowanie w prezentację wyników projektu przy użyciu narzędzi humanistyki
cyfrowej;
8) rozwinięcie własnego projektu badawczego w ramach głównego projektu badawczego;
9) przygotowanie i publikacja prac naukowych (artykuły, rozdziały), związanych z
projektem;
10) prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych;
11) udział w spotkaniach zespołu badawczego.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni nadesłać wymaganą dokumentację w formie
elektronicznej na adres mailowy kierownika projektu dr Natalii Zawiejskiej
natalia.zawiejska@uj.edu.pl Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjną z kierownikiem projektu i grupą ekspertów.
Należy przesłać następujące dokumenty:
1) podanie;
2) życiorys;
3) list motywacyjny;
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
5) odpis dyplomu magisterskiego lub odpis dyplomu doktorskiego, jeżeli kandydat/ka
posiada;
6) recenzje pracy doktorskiej – jeżeli kandydat/ka posiada;
7) wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron) oraz kopie dwóch
najważniejszych publikacji – jeśli kandydat/ka posiada;
8) opis lub skróconą dokumentację projektów zrealizowanych przy pomocy narzędzi GIS;
9) dwie opinie dotyczące dorobku naukowego kandydata;
10) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu;
11) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
12) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością
intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ;
13) informację o przetwarzaniu danych osobowych;

Wszelkich szczegółowych informacji o projekcie badawczym, zadaniach badawczych w
projekcie oraz informacji dotyczących strony formalnej konkursu udziela kierownik
projektu dr Natalia Zawiejska.
Rekrutacja odbędzie się w dwóch etapach:
1.
Kwalifikacja kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów
2.
Rozmowa kwalifikacyjna
Termin rozpoczęcia konkursu: 09.02.2021
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 12.03.2021
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 23.03.2021
Wynagrodzenie: 7700 PLN brutto/m-c
Miejsce zatrudnienia: Kraków, Uniwersytet Jagielloński
Początek zatrudnienia jest przewidziany pomiędzy 01.05-31.07.2021.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow
Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jacek Nowak

Elektronicznie podpisany przez
Jacek Nowak
Data: 2021.02.08 11:15:30 +01'00'

Dziekan Wydziału Filozoficznego 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:
dso@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 27, pok.
122lub 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
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.
…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis
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COMPETITIVE SELECTION PROCESS NOTIFICATION
THE DEAN OF THE
FACULTY OF
OF PHILOSOPHY
Registered office Gołębia 24
31-007 Kraków
Mail: Dean office: filozof@uj.edu.pl
Fax: 0048 12 430 1475
Phone: 0048 12 663 1152
Rector
of the Jagiellonian University
announces a competitive selection process for the post of an
ASSISTANT
in the research staff

UNIWERSYTET
JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

Wydział Filozoficzny

Instytut
Religioznawstwa

at the Institute for the Studies of Religion at the Faculty of Philosophy,
academic field: humanities, 36 months of postdoc in religious studies in the
research project Religion and urbanity. Mapping and relating religious fields
in contemporary Polish cities (2020/37/B/HS1/02363), financed by National
Science Centre Poland in the scope of Opus-19 program. For more information
on the project and post-doc position please consult:
[https://sway.office.com/PTFsykyNCFyiXeQb?ref=Link&loc=play]
The competitive selection process is open for all individuals, who meet the
requirements set out in Articles 113 and 116.2.4 of the Act of 20 July 2018 –
Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility
criteria according to §166 of the Statute of the Jagiellonian University and the
regulations of the National Science Centre:
1) holding a master degree. Preferred education in geography, sociology,
urban studies, archeology, history, religious studies, anthropology or
any related discipline;
2) being prepared for carrying out research work.
The preferred candidate will also:
3) obtain a doctoral degree before an employment contract is signed (latest
by the end of July 2021); if holding a doctoral degree, it should be
obtained no earlier than 7 years before the start of the competition;
4) have relevant scientific achievements, especially in the field of GIS
geolocation tools, database design, GIS coding and analysis, data
visualization. In addition, research experience and expertise in urban
studies, humanistic geography, social geography, or urban sociology
will be advantageous;
5) have research experience and expertise with databases: in particular
with database ontology, creating relational databases and data
visualization;
6) have programming skills in any programming language, as for example:
Python or C ++;
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7) have a very good command of the English language and the ability to publish in that
language;
8) be ready to develop their own research project within the main research project
Opus 19, for which they are currently applying;
9) be willing to join the research team and take active part in the research project.
The assistant will be employed under a full-time employment contract. The offered contract
considers a period of three years. The direct supervisor will be the PI of the project, Dr Natalia
Zawiejska.
The assistant's duties will include:
1) participation in the design and operationalization of databases;
2) participation in contextualization and relating of databases;
3) participation in database management, control of data collection and categorization
procedures;
4) participating in managing a team of researchers collecting and preparing empirical data;
5) participation in the process of evaluation and data analysis;
6) preparation of maps and databases for GIS procedures;
7) participation in embedding of the project’s output in Digital Humanities project;
8) developing of own research project as part of the main research project;
9) preparation and publication of scientific papers (articles, chapters) related to the
project;
10) presenting research results at scientific conferences;
11) participation in the meetings of the research team
The candidates, who would like to participate in the competitive selection process, should
submit the following documents to the head of the project Dr Natalia Zawiejska:
natalia.zawiejska@uj.edu.pl Selected candidates will be invited to an online interview with
the principal investigator and the experts committee.
Any further information about the research project, formal requirements and research tasks in
the project will be provided upon request by the head of the project, Dr Natalia Zawiejska.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

application form;
scientific CV;
motivation letter;
personal questionnaire filled in by the candidate;
copy of the master diploma or a doctoral diploma, if applicable;
doctoral dissertation review, if applicable;
list of publications (along with the respective publishing houses and the number of
pages), and 2 Pdf files with most relevant publications – if applicable;
8. description or short documentation of projects implemented with the use of GIS tools;
9. two letters of reference;
10. declaration of the candidate, confirming that the Jagiellonian University will be their
primary place of work, should they be selected in the competitive selection process;
11. declaration under Article 113 of the Law on Higher Education and Science;
12. declaration on acknowledging and accepting the rules and regulations concerning
intellectual property management and commercialisation in force at the Jagiellonian
University;
13. information regarding processing of personal data;

Two stage selection process:
1) qualification of candidates according to documentation provided
2) interview
Opening date: 09.02.2021
Application submission deadline: 12.03.2021
The competitive selection process will be concluded by 23.03.2021
The start of employment is scheduled between 1 May 2021 and 31 July 2021
Salary indication: 7700 PLN (gross)/month
Place of enrolment: Jagiellonian University, Kraków, Poland
The Jagiellonian University does not provide housing.
Declaration forms can be obtained at:
http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

On behalf of
the Rector of the Jagiellonian University

Jacek Nowak

Elektronicznie podpisany
przez Jacek Nowak
Data: 2021.02.08 11:15:59
+01'00'

Dean of the Faculty of Philosophy UJ

Personal data processing information for job applicants
According to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation – hereinafter GDPR), the Jagiellonian University informs
that:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

The Administrator of your personal data is the Jagiellonian University with its registered
office in Gołębia 24, 31-007 Kraków, respresented by the Rector of UJ.
The Jagiellonian University appointed the Data Protection Officer www.iod.uj.edu.pl,
Gołębia 24, 30-007 Kraków. The Officer can be contacted by email: iod@uj.edu.pl or at
the telephone number 12 663 12 25.
Your personal data will be processed in order to:
a. conduct recruitment process for the position specified in the advertisement – as part of
the legal obligation of the Administrator pursuant to Art. 6 (1) lit c of the GDPR in
connection with the Polish Labour Code;
b. conduct recruitment process for the position specified in the advertisement based on
your consent pursuant to Art. 6 (1) lit a of the GDPR – your consent is granted by the clear
action of submitting your CV with the Administrator. The consent to the processing of
personal data concerns data that you voluntarily provide as part of your CV, which do not
result from Polish Labour Code.
The obligation to provide your personal data results from the law (it applies to personal
data processed under Article 6 (1) lit c of the GDPR). Failure to provide your personal
data will result in your inability to take part in the recruitment process. Submission of
personal data processed on the basis of consent (Article 6 (1) lit a of the GDPR) is
voluntary.
Your data will be processed during the recruitment period. In the event of not concluding
the contract with you, your data will be deleted after the recruitment process.
You have the right of access to the content of your personal data, as well as the right to
correct, delete, restrict processing, transfer, object to processing – on the terms and
conditions set out in the GDPR.
If the processing is based on consent, you have the right to withdraw the consent at any
time, which shall not affect the lawfulness of processing based on the consent given before
the withdrawal. Withdrawal of consent to the processing of personal data can be sent by
e-mail to: dso@uj.edu.pl or by post to the following address: 31-113 Kraków, ul.
Straszewskiego 27, room. 122, or you can withdraw your consent in person at 31-113
Kraków, ul. Straszewskiego 27, room. 122
Your personal data will not be subject to automated decision making or profiling.
You have the right to lodge a complaint with the Inspector General for the Protection of
Personal Data, if you feel that the processing of your personal data violates the GDPR
regulations.

I confirm that I have read and accept the above information.
…………………………………………………………………
Place, date, signature

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
I consent to the processing of my personal data for the purposes of the competition procedure,
in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
2016/679 of 27 April 2016 and the Personal Data Protection Act of 10/05/2018 (Journal of
Laws 2018 item 1000) and in accordance with the information clause attached to my consent.
…………………………………………………………………
Place, date, legible signature

