INFORMACJA O KONKURSIE
817.1101.9.2021

Kraków, dnia 5.07.2021 r.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Adres siedziby: Ul. prof. S.Łojasiewicza 4, pok.0.207,
30-348 Kraków, Tel. / fax.: 012/664-55-82

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na dwa stanowiska
ADIUNKTA
w grupie pracowników badawczych
na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
w dziedzinie nauk społecznych,
w dyscyplinie ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości lub
psychologia.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 3) ustawy z
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym
kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym.
Idealny kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:
1. jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w jednej z dyscyplin
akademickich, współpracujących z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas),
2. posiada udokumentowane doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej (z wiodącymi
ośrodkami badawczymi), w szczególności posiada dorobek naukowy potwierdzający dotychczasową
międzynarodową współpracę naukowo-badawczą (w szczególności publikacje współautorskie z badaczami z
ośrodków zagranicznych, wspólnie zrealizowane projekty itp.). Jako atut będzie uznane odbycie stażu
podoktorskiego (post-doc) na zagranicznej uczelni, w zagranicznym instytucie badawczym, zagranicznym
ośrodku badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym lub w innej zagranicznej jednostce naukowej,
3. posiada co najmniej trzy publikacje w czasopismach indeksowanych w jednej z międzynarodowych baz:
Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index,
JCR, materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection
lub Scopus,
4. posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, np. jako kierownik/kierowniczka projektu, główny
wykonawca/wykonawczyni lub współwykonawca/współwykonawczyni przynajmniej jednego zakończonego
grantu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych,
5. jest lub był/a członkiem w rozpoznawalnych, międzynarodowych sieciach badawczych, w tym poprzez pracę
w zarządach, komisjach takich organizacji itp.,
6. podejmował/a współpracę z zagranicznymi czasopismami naukowymi (w szczególności jako członek/członkini
rady naukowej lub redakcyjnej, recenzent/recenzentka),
7. posiada doświadczenie w prowadzeniu badań z zastosowaniem rozwiązań Big Data,
8. posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,
9. posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
10. posiada udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego.
Kandydat(ka) będzie otrzymywać wsparcie finansowe bieżącej działalności naukowo-badawczej. W ramach
finansowania osoba zatrudniona będzie realizować projekt wpisujący się w tematykę jednego z obszarów
badawczych MF_Lab: Organizowanie w zmieniającym się świecie.

Celem proponowanych badań może być w szczególności:
• zarządzanie i transformacja relacji między interesariuszami w obliczu radykalnych przemian
technologicznych, ekologicznych i demograficznych oraz sytuacji kryzysowych,
• ekonomia wobec nierówności gospodarczych i społecznych, szoków egzogenicznych i transformacji
technologicznej,
• kształtowanie innowacyjnych ekosystemów i przewaga strategiczna jutra,
• relacje człowieka z inteligentną technologią jako czynnik zmieniający funkcjonowanie jednostek, zespołów
oraz społeczeństw,
• aplikacyjna wartość teorii naukowych w polityce społecznej, gospodarczej i zarządzaniu organizacjami,
• praca i czas wolny w przyszłości, np. wyzwania przyszłości i zmiany społeczne w kontekście zarządzania
zdrowiem i jakością życia, zarządzanie miastem przyszłości.
Proponowane badania powinny wpisywać się w zasadę 4i i być interdyscyplinarne, innowacyjne, przyczyniać się do
internacjonalizacji oraz integracji z otoczeniem zewnętrznym.
Oczekiwania:
1. realizacja projektu badawczego, we współpracy z pracownikami LAB/Wydziału,
2. złożenie, w ciągu 24 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, co najmniej 2-3 publikacji do wysoko punktowanych
czasopism (min. 100 pkt z listy MNiSW (https://listymnisw.pl/full.php), spośród których co najmniej jedna będzie
napisana wspólnie z pracownikami WZiKS),
3. złożenie co najmniej jednego wniosku grantowego do instytucji zewnętrznej (wniosek afiliowany przy UJ, składany
z partnerem zagranicznym),
4. aktywne zaangażowanie w działalność MF_Lab (zwłaszcza w obszarze działalności naukowo-badawczej oraz
nawiązywania relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym),
5. reprezentowanie uczelni na zewnątrz (popularyzacja wyników badań),
6. aktywny wkład w działania, priorytety i misję POB i Wydziału poprzez upowszechnianie badań szerszej
publiczności oraz czynny udział w międzynarodowych konferencjach.
Oferujemy:
1. Oferowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatek.
2. Umowę o pracę na czas określony wynoszący 30 miesięcy.
3. Kandydat(ka) otrzyma dostęp do funduszu zapewniającego pokrycie badań przewidzianych w projekcie
badawczym m.in. ze środków Managing for the Future Lab. Decyzja o przyznaniu środków (tryb i kwota) będzie
podejmowana przez kierownika MF_Lab (w porozumieniu z władzami Wydziału). W ramach wsparcia
finansowane mogą być m.in. wyjazdy badawcze i udział w konferencjach i warsztatach, przygotowanie publikacji.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać pocztą elektroniczną na adres aleksandra.olczak@uj.edu.pl
następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
4. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
5. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),
6. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. dwa listy rekomendacyjne, których autorami są naukowcy, z którymi kandydat/ka prowadziła współpracę
międzynarodową,
9. dokumenty potwierdzające współpracę i aktywność międzynarodową kandydata/tki,
10. kopię wybranej najlepszej publikacji naukowej w j. angielskim,
11. kopię certyfikatu biegłej znajomość języka angielskiego (z wyłączeniem osób, dla których język angielski jest
językiem ojczystym lub jeśli język wykładowy w trakcie edukacji akademickiej był językiem angielskim – proszę
o przesłanie odpisu dyplomu ze wskazaniem języka wykładowego), a w przypadku znajomości innych języków
obcych – odpowiednie certyfikaty językowe,
12. projekt badawczy (opis projektu w języku polskim do 10 stron znormalizowanego maszynopisu wraz
z bibliografią). Projekt powinien wyraźnie wskazać związek z tematyką badawczą wskazaną w wezwaniu
konkursowym, opis naukowy (problem badawczy, cele, ew. hipotezy, wkład w rozwój dyscypliny, dotychczasowe
badania kandydata), szczegółowy opis planowanych działań badawczych (z uwzględnieniem efektów np.
publikacje, wnioski grantowe itp.), przewidywany harmonogram działań, uzasadnienie zastosowania zasady 4i,
plany dot. zaangażowania społeczności akademickiej współpracującej z MF_Lab oraz plany dot. popularyzacji
wyników badań i bibliografię. Do projektu należy dołączyć także skrócony opis w języku angielskim (maksymalnie
6 tys. znaków bez spacji),

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
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,
17. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
13.
14.
15.
16.

Druki dokumentów 13-17 można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele (wg wzoru)
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego konkursu, prosimy o kontakt: Dr Beata Jałocha, Instytut Spraw
Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, e-mail:
beata.jalocha@uj.edu.pl
Wybrane osoby zostaną̨ zaproszone na rozmowę̨ kwalifikacyjną online, w czasie której kandydat(ka) przedstawi
prezentację multimedialną z propozycją projektu badawczego.
Termin rozpoczęcia konkursu: 6.07.2021 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 6.08.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021 r.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy
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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663
12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu 817.1101.9.2021
w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu 817.1101.9.2021
na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana
wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania
danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach
złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych
osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na
warunkach i zasadach określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można
przesłać e-mailem na adres: wziks.dziekanat@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Łojasiewicza
4, 30-348 Kraków, p. 0.207 lub wycofać osobiście stawiając się w Dziekanacie WZiKS (adres j.w.).
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

