
 
 

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO 

UL. Gołębia 24, 31-007 Kraków 

Tel. / fax.: 12 663 14 36 / 12 422 77 62 

 Kraków, dnia 7.07.2021 

REKTOR 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

ADIUNKTA 

w grupie pracowników badawczych 

w Zakładzie Historii Powszechnej Nowoczesnej 

 w Instytucie Historii 

 na Wydziale Historycznym 
 

stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym Przemiany społeczne wśród wspólnot muzułmańskich 

w Bośni i Hercegowinie oraz Bułgarii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Studia porównawcze. 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 ,  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 w zakresie historii; 
2) posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie historii Bośni i Hercegowiny w XIX wieku (w tym opublikowaną 

monografię książkową oraz publikacje w języku bośniackim\chorwackim\serbskim);  
3) aktywne uczestnictwo w życiu naukowym środowiska historycznego potwierdzone udziałem w konferencjach z 

referatami; 
4) posiadają bardzo dobrą znajomość bośniackiego\chorwackiego\serbskiego (przynajmniej C1) oraz dobrą 

znajomość angielskiego, niemieckiego oraz polskiego; 
5) posiadają doświadczenie w zakresie badań archiwalnych, w tym na terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i 

Austrii; 
6) spełniają wymagania formalne dotyczące kandydatów na stanowiska typu post-doc w projektach NCN, które 

zawarte są na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-
stanowisko-rada-post-doc 

 
 

Kandydaci  przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Historycznego UJ, Kraków, ul. Gołębia 24, pok. 

55 następujące dokumenty:  

1.   podanie, 

2. życiorys, 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada, 

5.   informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,  

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 

7. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada, 

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 

9.  opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej 

oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,  

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. 
 
 
 
 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-rada-post-doc
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-rada-post-doc


Termin rozpoczęcia konkursu:  7 lipca 2021 r. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 lipca 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021 r. 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele 

Z upoważnienia 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Dziekan Wydziału Historycznego 

Prof. dr hab. Stanisława Sroka  

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele


   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, 31-007 

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 z dnia 6 lipca 2021 r.  
o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Historii  

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 z dnia 6 lipca 2021 

r. o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych  

w Instytucie Historii 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: historyczny@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dziekanat Wydziału Historycznego UJ, Kraków, ul. 

Gołębia 24, 31-007 lub wycofać osobiście stawiając się w Dziekanacie Wydziału Historycznego UJ, Kraków, ul. 

Gołębia 24, pok. 55. 

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. 
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THE DEAN OF THE 

FACULTY OF HISTORY 

Registered office: Gołębia 24, 31-007 Kraków,  

Phone: Fax: +48 12 663 14 36 / +48 12 422 77 

62 

 Kraków, 7.07.2021 

 

RECTOR 

of the Jagiellonian University 

announces a competitive selection process for the post of  

an ASSISTANT PROFESSOR 

in the research staff 

in the Department of the Modern World History 

at the Institute of History 

at the Faculty of History 

 

in the project Social Changes of the Muslim Communities in Bosnia-Hercegovina and Bulgaria in the Second Half of the 19th 
and at the Beginning of the 20th Century: Comparative Studies. 

 

The competitive selection process is open for all individuals, who meet the requirements set out in Articles 113 and 

116.2.3) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science, and who meet the following eligibility 

criteria according to § 165 of the Statute of the Jagiellonian University: 
1) holding at least a doctoral degree in history; 
2) having significant scientific achievements in the history of Bosna-Hercegovina in the 19th century (among 

others, the monography and the publications in Bosnian/ Croatian/ Serbian languages) 
3) taking active part in scientific life of the historical milieu, confirmed by participation in conferences with papers; 
4) knows of languages: Bosnian/ Croatian/ Serbian (C1); English, German, and Polish as well;  
5) has experience in archival research, including in Bosnia-Herzegovina, Croatia, and Austria; 
6) meets the formal requirements for candidates for post-doc positions in NSC (NCN) projects, which are available 

on the website of the National Science Center: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-
rada-post-doc?language=en  

 

The candidates, who would like to take part in the competitive selection process, should submit the following documents to 

the Dean’s Office of the Faculty of History of the Jagiellonian University in Krakow, Gołębia 24, room 55: 

1.  application form; 

2.  resume; 

3.  personal questionnaire filled in by the candidate; 

4.  copy of the doctoral diploma or a diploma confirming the candidate’s habilitation degree, if applicable; 

         5.   information on the candidate’s scientific, teaching and organisational achievements;  

6. list of publications (along with the respective publishing houses and the number of pages); 

7. doctoral dissertation or habilitation dissertation review, if applicable; 

8. latest performance evaluation form, if the candidate was subject to such evaluation; 

9.  recommendation concerning the candidate’s research and teaching work, issued by the director of the organisational 

unit or a scientific supervisor, including the results of student surveys and evaluations, if the candidate was subject to 

such evaluation;  

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; 
 
 
 
 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-rada-post-doc?language=en
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-rada-post-doc?language=en


 
 
 
 
 
Opening date:  7 July 2021. 

Application submission deadline: 31 July 2021. 

The competitive selection process will be concluded by 30 September 2021. 

The Jagiellonian University does not provide housing. 

Declaration forms can be obtained at:  

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele 

On behalf of 

the Rector of the Jagiellonian University 

Dean of the Faculty of History  

Prof. dr hab. Stanisława Sroka   

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele


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. 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. 

2. 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. 

3. Your personal data will be processed in order to: 

a. conduct recruitment process for the position specified in the advertisement from 6.07.2021 about the 

competitive selection process for the post of an assistant professor in the research staff at the Institute of History  

– 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 from 6.07.2021 about the 

competitive selection process for the post of an assistant professor in the research staff at the Institute of History  

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. 

4. 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 you 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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: historyczny@uj.edu.pl or by post to the following 

address: Dziekanat Wydziału Historycznego UJ, ul. Gołębia 24, Kraków 31-007, Poland, or you can withdraw 

your consent in person at the Dean’s Office of the Faculty of History of the Jagiellonian University in Krakow, 

Gołębia 24, room 55. 

8. Your personal data will not be subject to automated decision making or profiling. 

9. 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. 
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