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166.1101.20.2021 

REKTOR 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

ASYSTENTA  

w grupie pracowników badawczych 

w Katedrze Prawa Cywilnego 

na Wydziale Prawa i Administracji 

w dyscyplinie nauki prawne 

 

LeADS - Legality Attentive Data Scientists (https://cordis.europa.eu/project/id/956562) projekt  

pn. „Granice własności informacji: od pojęć do praktyki” dofinansowany z programu Horyzont Unii 

Europejskiej 2020 Innovative Training Networks.  

Cele projektu:   

 

1) Stworzenie ram teoretycznych definiujących pojęcie informacji i prawo własności informacji oraz 

sklasyfikowanie różnych rodzajów informacji regulowanych i chronionych na poziomie UE i krajowym. 

Przeprowadzenie szerokiej analizy reżimów prawnych mających wpływ na informacje, w tym ochronę 

danych i różne formy ochrony własności intelektualnej, rozróżniając reżimy prawne mające wpływ na 

informacje korporacyjne (takie jak patenty lub oprogramowanie) i informacje o użytkownikach (dane 

zebrane od użytkowników lub przez nich przechowywane). 

2) Badanie praktyk biznesowych i modeli biznesowych związanych z zarządzaniem i eksploatacją zasobów 

informacyjnych, ich wpływu na rozwój publicznych ram regulacyjnych, a także kompatybilność 

utowarowionej informacji/własności informacji i danych osobowych na poziomie unijnym, 

ponadnarodowym i krajowych systemów prawa prywatnego. 

3) Opracowanie wytycznych biznesowych, mających stanowić wskazówkę dla producentów, 

usługodawców i konsumentów w zarządzaniu i zawieraniu umów dotyczących zasobów informacyjnych 

i danych w mniej antagonistyczny, bardziej jednolity sposób oraz określenie zasad, które mogą 

skutecznie gwarantować korzystanie z praw własności i praw własności intelektualnej dotyczących 

informacji. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ 

odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, 

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej, 

Dodatkowe wymogi: 

3) posiadają biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

4) posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie. 
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Główne obowiązki dotyczą: 

− zarządzania i realizacji projektu badawczego w ciągu 36 miesięcy, 

− napisania pracy doktorskiej w ramach przypisanego Projektu Badawczego ESR i zgodnie z jego celami, 

− uczestnictwa w działaniach badawczych i szkoleniowych w ramach sieci LeADS, 

− uczestnictwa w spotkaniach projektów LeADS, 

− rozpowszechniania wyników swoich badań wśród społeczności nienaukowej, 

− współpracy z innymi pracownikami naukowymi i studentami pracującymi w szerokich obszarach 

mających znaczenie dla projektu badawczego i instytucji partnerskich, 

− sporządzenia raportów z postępów oraz przygotowania wyników i artykułów do publikacji  

i rozpowszechniania za pośrednictwem czasopism, prezentacji, filmów i Internetu, 

− uczestnictwa w spotkaniach dotyczących postępów i zarządzania zgodnie z wymaganiami oraz 

sieciowanie z innymi grupami badawczymi. 

 

Umowa na czas określony 36 miesięcy. 

Aby spełnić kryteria kwalifikacyjne w dniu zamknięcia rekrutacji kandydaci nie mogą mieszkać ani prowadzić 

swojej głównej działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w okresie 3 lat 

bezpośrednio poprzedzających rekrutację. Obowiązkowe i/lub krótkie pobyty, takie jak wakacje, nie są brane 

pod uwagę. Polscy kandydaci mogą aplikować, jeśli mieszkali w innym kraju przez ponad 2 lata w przeciągu 

ostatnich 3 lat. 

W momencie rekrutacji kandydat nie może mieć jeszcze stopnia naukowego doktora i musi być w pierwszych 4 

latach (w przeliczeniu na pełny etat) swojej kariery naukowej. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesyłać zgłoszenia e-mailem na adres leads@uj.edu.pl 

następujące dokumenty: 

1. szczegółowe CV w języku angielskim, 

2. list motywacyjny (maksymalnie 1000 słów w języku angielskim), 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4. kopię oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub równoważnego, 

5. dowód znajomości języka angielskiego, 

6. dwie pisemne referencje, 

7. niewiążący plan badawczy, zgodny z tytułem projektu badawczego ESR, zawierający maksymalnie 

3500 słów, który musi zawierać (w języku angielskim):  

a) tytuł badań;  

b) przesłanki naukowe i odpowiednia bibliografia;  

c) cel i oczekiwane rezultaty projektu badawczego; niewiążący plan badawczy musi być zgodny  

z jednym z opisów badawczych projektu LEADS, 

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

9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 

10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną 

oraz zasad komercjalizacji UJ, 
12. informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać https://en.uj.edu.pl/  

  

Termin rozpoczęcia konkursu: 19.08.2021   

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 19.09.2021 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021  

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  

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

 
        Z upoważnienia 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ 
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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 powyższym ogłoszeniu  
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 powyższym ogłoszeniu 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: prawo@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Prawa i Administracji UJ; ul. Gołębia 24; 
31-007 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w pok. nr 61, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

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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