
 

780.0641.17.2021         Kraków, dnia 2 lipca 2021 r. 

INFORMACJA O KONKURSIE 

PROREKTOR 

Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum 

ogłasza konkurs na stanowisko typu POST-DOC 

w grupie pracowników badawczych w wymiarze pełnego etatu 

na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM 

 

Celem konkursu jest zatrudnienie badacza do nowego zespołu badawczego rozwijającego działalność naukową we 

współpracy WNZ oraz JCET w zakresie badań doświadczalnych nad rolą wysiłku fizycznego w regulacji śródbłonka 

naczyń. Finansowanie powyższych etatów zostało zagwarantowane w ramach środków z programu Inicjatywa 

Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) przeznaczonych na podniesienie poziomu badań naukowych oraz 

nawiązanie współpracy międzynarodowej. Uniwersytet zapewni pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem na 

okres 24 miesięcy w wysokości do 10 000 PLN brutto/miesiąc/osobę. 

 

Kryteria kwalifikacyjne badacza, które będą brane pod uwagę przy wyborze kandydata: 

• indywidualny dorobek naukowy, zwłaszcza liczba prac oryginalnych z pierwszym autorstwem wraz z rangą 

czasopisma, w którym zostały opublikowane; 

• współpraca zagraniczna badacza udokumentowana m.in. stażem o czasie trwania min. 1 miesiąc oraz wspólnymi 

publikacjami powstałymi w ramach tej współpracy; 

• uzyskanie przez badacza grantu zewnętrznego w stosunku do miejsca zatrudnienia lub udokumentowana próba jego 

uzyskania; 

• uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w obecnym projekcie; 

• brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy w 

ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia; 

• kandydat powinien wykazać się znajomością technik biologii molekularnej oraz technik analitycznych w 

szczególności z zakresu analizy masowej (LC-MS, MALDI) oraz HPLC; lub/i znajomością i doświadczeniem w 

prowadzeniu badań w zakresie wysiłku fizycznego na zwierzętach doświadczalnych, wiedzą w zakresie fizjologii 

biochemii wysiłku fizycznego, lub/i w zakresie badania biomarkerów wysiłku fizycznego, w tym biomarkerów 

śródbłonka. 

 

Zakres obowiązków: 

• planowanie oraz wykonywanie eksperymentów, których celem będzie rozwój interdyscyplinarnych badań z 

wykorzystaniem modeli zwierzęcych nad wpływem wysiłku fizycznego na czynność śródbłonka, czynność układu 

krążenia, układu nerwowego i metabolizm; 

• złożenie grantu NCN dotyczącego zakresu w/w badań i zdobycie finansowania na prowadzone badania wykraczające 

poza przyznane środki rozruchowe; 

• budowanie współpracy zespołów WNZ i JCET wokół w/w zagadnień oraz rozwijanie ciekawych i dobrze 

publikowanych badań. 

 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (mailowo na adres: 

katarzyna.buszek@uj.edu.pl lub w wersji papierowej na adres: Kraków , ul. Michałowskiego 12, pok. 112) następujące 

dokumenty: 
1. podanie o pracę, 
2. życiorys zawodowy (z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi), 
3. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych, 
4. kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora, 
5. informację o dorobku naukowym kandydata,  
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron), 
7. wszystkie inne dokumenty mogące potwierdzić kryteria kwalifikacyjne badacza, 
8. informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 1 sierpnia 2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 30 września 2021 r. 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań. 
            

 

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki 
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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 konkursowym 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 konkursowym 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: 

wnz@cm-uj.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. 

Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziekanacie Wydziału Nauk o 

Zdrowiu UJ CM przy ul. Michałowskiego 12 w Krakowie. 

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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