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Ogłoszenie o naborze do sześciosemestralnego programu w dyscyplinie nauki 
socjologiczne w ramach specjalnej procedury konkursowej w Szkole Doktorskiej 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 

Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały nr 105/XII/2020 Senatu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: zasad rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 

akademickim 2021/2022, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (dalej: 

SDNS) ogłasza konkurs dla wniosków na jedno miejsce  

w programie doktorskim w dyscyplinie nauki społeczne. 

Formalne warunki wstępne udziału w postępowaniu rekrutacyjnym 

O przyjęcie do szkoły doktorskiej może ubiegać się osoba posiadająca tytuł 

zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na dowolnym 

kierunku oraz osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy. Zgłoszenie polega 

na złożeniu dokumentacji i jest związane z pozytywnym wynikiem rekrutacji w 

projekcie badawczym nr 2021/03/Y/HS6/00213 pt. „Miasto i Współpraca: Starsze 

osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto”, 

finansowany ze środków programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation 

Capacities, Narodowego Centrum Nauki. 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego 

Posiadanie statusu beneficjenta projektu badawczego pt. „Miasto i Współpraca: 

Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto”, 

finansowany ze środków programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, 

Narodowego Centrum Nauki (numer decyzji o finansowaniu nr 

2021/03/Y/HS6/00213), jest podstawą przyznania maksymalnej liczby punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym (100 pkt.), pod warunkiem spełnienia przez 

kandydata wymogów formalnych udziału w rekrutacji. Spełnienie powyższych 

warunków stwierdza komisja na podstawie dokumentów złożonych przez 

kandydata. 

Kryteria oceny i wynik kwalifikacji 

Wynik kwalifikacji kandydata ustala się w oparciu o dokumenty dostarczone 

przez kandydata (0-100 pkt.). Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w 

kolejności według uzyskanego wyniku kwalifikacji. 
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Lista dokumentów wymaganych do ustalenia wyniku kwalifikacji i do rejestracji na studia: 

Zgłoszenie wraz z dokumentem potwierdzającym status beneficjenta wymienionego 

programu. 

Zgłoszenie do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z wymaganym dokumentem 

należy złożyć w siedzibie SDNS – ul. Łojasiewicza 4, pok. 2.362, 30-348 Kraków, w godz. 

10.00-14.00, lub elektronicznie na adres SDNS UJ – sdns@uj.edu.pl 

  

Harmonogram rekrutacji: 

Termin przyjmowania zgłoszeń (wymaganych dokumentów) – do 25.03.2022 w przypadku 

zgłoszeń przesłanych pocztą liczy się termin wpływu do siedziby SDNS. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28.03.2022– kandydaci zostaną poinformowani drogą 

mailową. Wpisy na program będą prowadzone w dniach od 29.03.2022 – 31.03.2022. 

Dokumenty wymagane przy wpisie 

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące 
dokumenty: 
1.    kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra 

inżyniera lub równorzędnego (wraz z oryginałem do wglądu); 
2.     fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle; 
3.     do wglądu: dowód tożsamości. 
·       Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille 

lub poddany legalizacji. 
·       Informacja o pozytywnym wyniku rekrutacji w projekcie „Miasto i Współpraca: Starsze 

osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto”  
  

Ubezpieczenie: 

Każdy doktorant, w tym cudzoziemiec, przyjęty do szkoły doktorskiej podlega 

obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie podlega temu ubezpieczeniu z 

innego tytułu (np. stosunku pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej, podlegania 

jako członek rodziny do 26. roku życia, jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Składkę 

z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłaca Uniwersytet Jagielloński i jest ona 

finansowana z budżetu państwa. Ponadto, doktorant pobierający stypendium 

doktoranckie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz 

wypadkowemu. 

 

WAŻNE: 

Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z 

chwilą złożenia ślubowania. Centrum Spraw Osobowych UJ zgłasza każdego doktoranta 

mailto:sdns@uj.edu.pl
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przyjętego do Szkoły do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w 

momencie rozpoczęcia kształcenia, tj. najwcześniej od 1 października. Do tego czasu 

kandydat-cudzoziemiec zobowiązany jest pokryć indywidualnie koszty ubezpieczenia na czas 

podróży, leczenia, etc. 

 Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub 

angielski należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski. 
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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…………  

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……. 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. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach 

usługi Office 365, mogą być  one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie 

zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft 

dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”. 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia  

z Panią/Panem umowy  po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte. 

7. 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. 

8. 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: seweryn.krupnik@uj.edu.pl, 

ceapp@uj.edu.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Dziennik Podawczy UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 

Kraków, dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ lub wycofać osobiście 

stawiając się w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, ul. Ingardena 3, pok. 209-

210, 30-060 Kraków.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani 

profilowania. 

10.  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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