Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
ogłasza konkurs stypendialny dla studentki/studenta w projekcie
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ ogłasza konkurs na stanowisko stypendystki/
stypendysty w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie badawczym pt.
„Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na
wiek miasto” („City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”), finansowanym
ze środków programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, Narodowego Centrum
Nauki.
Badania będą prowadzić naukowcy z Holandii, Polski i Rumunii, skupiając się na czterech miastach:
Hadze, Wrocławiu, Krakowie oraz Bukareszcie.
Po stronie polskiej projekt realizowany jest przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Lider
projektu, Kierownik: prof. Jolanta Perek–Białas) wraz z zespołem naukowców Uniwersytetu
Przyrodniczego
we
Wrocławiu
pod
kierunkiem
prof.
Jana
Kazaka
z Instytutu Gospodarki Przestrzennej.
Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie w czasie
trwania projektu. Procedura konkursowa, okres przyznania stypendium oraz sam udział w projekcie
będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w
projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” - Załącznik do
uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
Stypendium finansowane jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który
otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy finansowej nr UMO-2021/03/Y/HS6/00213
programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, Narodowego Centrum Nauki.
Opis zadań w projekcie: współpraca związana z realizacją badań i przygotowaniem realizacji badań,
pilotowanie badań, współpraca przy prowadzeniu badań (wywiady) analizie danych z badań,
współpraca przy zbieraniu informacji do geoportalu, współpraca z partnerami projektu.
Do udziału w konkursie zapraszamy studentów.tki studiów I lub II stopnia (licencjackich lub
magisterskich).
Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:
1.

Zainteresowanie tematyką projektu

2.
Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność, umiejętność pracy w
interdyscyplinarnym zespole,
3.
Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
4.
Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego.
5.
Znajomość programów MS Office
Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
• umiejętności pracy zespołowej

• dobrej organizacji pracy
• komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej
Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:
• zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk
Publicznych UJ
• doświadczenia w realizacji badań ilościowych lub/i jakościowych, udokumentowanego w ścieżce
studiów i aktywnościami dodatkowymi do ścieżki studiów (np. udział w projektach badawczych,
działaniach Koła Naukowego itp.),

• doświadczenie z udziału w projektach badawczych i opracowywaniem raportów z badań
Kryteria przyznania stypendium:
• osiągnięcia naukowe kandydata/tki, w tym publikacje, wystąpienia naukowe
• wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz
doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za
granicą,
• kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym
Wymagane dokumenty:
•
•

CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB)
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych RODO. Dostępne pod
adresem: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO)".
Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na
adresy e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 21.03.2022 r.
W tytule maila proszę wpisać: CITY&CO NCN – stanowisko stypendystki/stypensty
w projekcie.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.03.2022 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą
elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail.
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji
w sprawie obsadzenia jedynie wybranego kandydata.
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Warunkiem podpisania ze stypendystą umowy stypendialnej będzie uprzednie podpisanie
umowy o finansowanie projektu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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:
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 na
stanowisko Studenta/Stypendysty w projekcie badawczym pt. „Miasto i Współpraca:
Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” 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
stanowisko Studenta/Stypendysty w projekcie badawczym pt. „Miasto i Współpraca:
Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” 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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