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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;

ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
tel. +48(12) 663-17-78
fax +48(12) 633-17- 46

religioznawstwo@uj.edu.pl
www.religioznawstwo.uj.edu.pl

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

