REKTOR
UNIWERSYTETU
ŚLĄSKIEGO
W
KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w
projekcie „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych,
publikacja zasobów w sieci Internet, etap II” finansowanym przez Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki, pod kierunkiem dr hab. A. Pieńczak, prof. UŚ
Miejsce pracy: Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
Adres miejsca pracy: Kampus Cieszyn, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Nr ref: 64/2020/NA/WSNE/NPRH/006887
Słowa kluczowe: nauki o kulturze i religii, Polski Atlas Etnograficzny, digitalizacja,
redakcja cyfrowa, archiwum, Cieszyn
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
GŁÓWNE OBOWIĄZKI
1. prowadzenie badań naukowych pod kierownictwem kierownika projektu,
2. przygotowanie elektronicznego katalogu danych,
3. udział w tworzeniu cyfrowej bazy danych na platformie "Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu
Etnograficznego" (www.archiwumpae.us.edu.pl)
4. wprowadzanie danych i ich redakcja cyfrowa,
5. inne obowiązki organizacyjne na rzecz wydziału i uczelni wynikające z regulaminów UŚ
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 tytuł zawodowy magistra etnologii i/lub etnologii i antropologii kulturowej

i/lub

antropologii kulturowej,
 doświadczenie w uczestniczeniu w projektach badawczych/grantach o tematyce
etnologicznej/antropologicznej (w ostatnich 7 latach przed planowaną datą zatrudnienia w
projekcie),
 znajomość metod badawczych obejmujących zagadnienia etnologii i/lub antropologii
kulturowej,
 umiejętność dobrej obsługi oprogramowania MS Office i/lub Corel Draw,
 doświadczenie we współpracy w zespole badawczym.
WYMAGANIA DODATKOWE:

 gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz rozwoju naukowego (np. poprzez
pisanie autorskich lub współautorskich artykułów i/lub publikacji zwartych),
 samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
OFERUJEMY:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (3 lata), w wymiarze 1 etatu,
 planowana data zatrudnienia od marca 2021 roku,
 zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy3,
 zadaniowy czas pracy,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych,
 możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników
Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 możliwość

korzystania

z

prywatnej

opieki

medycznej

w

ramach

dodatkowego

ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/
partnerów życiowych oraz dzieci,
 możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego
ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
WYMAGANE DOKUMENTY:
 życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
 dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.
HARMONOGRAM KONKURSU:
 termin składania ofert upływa z dniem: 24 stycznia 2021 r. (godz. 23.59)
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 24 lutego 2020 r

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie oferty pracy w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości
treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy:
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy
Aplikacje, które wpłyną po terminie oraz aplikacje niekompletne lub złożone w innym trybie
niż określony w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet
zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.
WAŻNA INFORMACJA:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym
jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu stopnia naukowego,
zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji,
zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:
Formularz rekrutacyjny

