
                                                                       Załącznik nr 1 do wniosku nr WSoc-1210-1/2020 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

ogłasza konkurs na zatrudnienie jednej osoby na stanowisku asystenta (w grupie 

pracowników badawczo-dydaktycznych) w wymiarze całego etatu 

 

INSTYTUCJA: Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski  

 

MIASTO: Warszawa 

 

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (pełny etat; 

od 01.03.2021 do 30.11.2023) 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne 

 

DATA OGŁOSZENIA: 24.12.2020 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.01.2021 

 

LINK DO STRONY: http://www.uw.edu.pl/kategoria-praca/konkursy-na-stanowiska- 

nauczycieli-akademickich/ 

 

SŁOWA KLUCZOWE: metodologia badań ilościowych, cyfrowe metody badań 

 

WYMAGANIA:   

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zmianami) oraz w Statucie UW 

(uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, 

Monitor UW z 2019 r. poz. 190). 

 

Kandydaci powinni posiadać: 

 

1. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie socjologii; 

2. dorobek i zainteresowania naukowe odpowiadające profilowi badawczemu realizowanemu  

     na Wydziale Socjologii 

3. bardzo dobrą czynną znajomość języka angielskiego 

4. co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i ćwiczeń ze statystyki oraz 

    analizy danych ilościowych na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym z  

    wykorzystaniem SPSSa, R’a, Stata’y; znajomość podstaw programowania w języku 

    Python będzie dodatkowym atutem 

5. doświadczenie organizacyjne   

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 

 

1. Podanie skierowane do Prorektora UW, prof. dra hab. Sambora Gruczy; 

2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna oraz klauzula 

    zgody) stanowiącą załącznik do ogłoszenia; 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ze zdjęciem i 

    adresem e-mailowym (do pobrania ze strony: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i- 

    formularze/); 



4. Dokument poświadczający posiadanie wykształcenia wyższego w zakresie socjologii; 

5. Życiorys naukowy (zawierający również informacje o udziale w projektach 

    badawczych, konferencjach krajowych i międzynarodowych, o uzyskanych 

    stypendiach i nagrodach naukowych, odbytych stażach naukowych, o członkostwie 

    w organizacjach/towarzystwach naukowych, w redakcjach czasopism naukowych, 

    o udziale w organizacji konferencji, o działalności na rzecz popularyzacji nauki oraz 

    innych osiągnięciach); 

6. Listę publikacji; 

7. Wykaz wszystkich prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych (a także wyniki 

     ankiet studenckich dla wszystkich prowadzonych zajęć, a w wypadku braku wyników 

     uzasadnienie tego faktu; informacja o tym, czy Kandydat prowadził zajęcia w języku 

     angielskim lub innym obcym i czy otrzymał jakieś nagrody lub wyróżnienia za 

     działalność dydaktyczną); 

8. Świadectwa pracy (jeżeli dotyczy). 

9. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptacje zasad przeprowadzania 

    konkursów na stanowisko nauczyciela 

    (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf) 

 

Uwaga! Wszystkie dokumenty powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej w formie 

plików pdf na adres: sekretariat@is.uw.edu.pl lub w wersji papierowej do dnia: 25.01.2021 r. 

na adres: 

Biuro Dziekana Wydziału Socjologii UW 

ul. Karowa 18 

00-927 Warszawa 

 

 

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i spełniające wymogi formalne. 

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana kandydatom drogą mailową. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury 

zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego. Jego pozytywne rozstrzygnięcie 

stanowi podstawę do dalszego postępowania.  

 

Uwaga! Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 
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................................................................ 
imię i nazwisko 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet 
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca. 

Z administratorem można kontaktować się: 

• listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

• telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez 
Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, 
przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji 
do pracy. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (imię (imiona) i nazwisko, 
data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 
która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście 
motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu 
mojego udziału w procesie rekrutacji. 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie 
danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, która 
może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) 
przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.  

 
Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych 
naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy. 
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Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na 
adres…………………………………………….. (wskaż właściwy dla rekrutacji) 

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 
okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.  

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy 
muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych 
czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. 
……………………………………………………. 
(wpisz wszystkich odbiorców danych) 
 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego 
dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych. Państwa dane 
będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską. Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, 
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

……………………………………..                               ………………………………………….. 

(miejscowość i data)  (podpis kandydata) 


