
                                                                                                                           

                                                                                                   

  
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022  nr umowy 024/RID/2018/19 kwota finansowania 
11 999 000,00 zł 

 

Konkurs na 3 stanowiska profesora wizytującego w Collegium 

Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie 

z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 

1668.), ponadto kandydat winien spełnić wymogi: 

• Osoba będąca pracownikiem innej uczelni wyższej za granicą lub jednostki badawczej 

za granicą; 

• Osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego będąca 

uznanym autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie; 

• Osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz znaczące i twórcze 

osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej o charakterze międzynarodowym; 

• Dorobek naukowy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu; 

• Kierowanie zespołem badawczym lub projektem. 

Dodatkowo punktowany dorobek naukowy w obszarach: 

• Profilaktyka chorób cywilizacyjnych;  

• Otyłość i zespół metaboliczny; 

• Styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych,  profilaktyka  uzależnień; 

• Badanie układu   ruchu   z   wykorzystaniem  nowoczesnych technik 

diagnostycznych; 

• Poszukiwania metod prewencji i leczenia wybranych chorób zakaźnych. 

 

Wymagane dokumenty: 

• Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UJK; 

• Kwestionariusz osobowy; 

• Życiorys zawodowy; 

• Odpis nadania tytułu naukowego lub stopnia naukowego; 

• Wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat. 

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia 

naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność 

posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu 

przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). 

 
Termin składania dokumentów upływa w dniu    25.10.2021 r. 

Miejsce składania dokumentów 
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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Collegium Medicum (sekretariat) 

ul. IX Wieków Kielc 19 a, 25-317 Kielce 

Dodatkowe informacje: e-mail: agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 87 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy 

z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. 

Rektor UJK. 

Zatrudnienie w ramach  programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019-2022  nr umowy 024/RID/2018/19 

kwota finansowania 11 999 000,00 zł 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO* 

  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi, 

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku 

prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 

r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi, 

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, 

z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych 

wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych 

prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) 

wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest 

niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi, 

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres 

pocztowy. 

* Rozporządzenie 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; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 
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