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INFORMACJA O KONKURSIE 
 

REKTOR 

Uniwersytetu Jagiellońskiego  

ogłasza konkurs na stanowisko 

ADIUNKTA 

w grupie pracowników badawczych 

w Instytucie Socjologii 

na Wydziale Filozoficznym 

w dyscyplinie nauk socjologicznych 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 ,  116 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ 

odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
1) posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych; 
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 
 
 
Informacja o projekcie i zadaniach: 
 
Oferujemy stanowisko Post Doc w grancie T-AP RRR GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration 

during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal, No-2021/03/Y/HS6/00159,w 

pełnym wymiarze czasu pracy, na okres trwania projektu (maks. 24 miesiące). GEN-MIGRA to 

międzynarodowy projekt skupiający badaczy z Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Jego celem jest 

analiza wpływu pandemii COVID-19 na transnarodowe wzorce migracji kobiet w kontekście zróżnicowania 

polityk krajowych pojawiających się w odpowiedzi na globalny kryzys. Projekt ma dostarczyć wiedzy na temat 

doświadczeń kobiet, uruchomianych zasobów i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii, a także 

stworzyć rekomendacje dla polityk publicznych. Badania będą miały charakter zarówno jakościowy  

i ilościowy. W sytuacji wojny w Ukrainie projekt uwzględni uchodźstwo kobiet i dzieci. 

 

Szukamy osoby z doświadczeniem w zakresie badań nad migracjami, w tym szczególnie migracjami 

kobiet, rodzinami transnarodowymi, politykami migracyjnymi. Zapraszamy do aplikowania badaczy/badaczki 

z Ukrainy. 

 

Zadaniem badacza/badaczki będzie uczestnictwo w wyznaczonych zadaniach projektowych (WP1-WP4): 

 Przeprowadzenie analiz polityk publicznych oraz innych danych źródłowych,  

 Przeprowadzanie wywiadów z ekspertami w zakresie polityk publicznych i  migracyjnych, 

 Dobór próby, przeprowadzanie wywiadów z rodzinami migranckimi przy współudziale zespołu 

badawczego, 

 Przegląd polityk interwencyjnych i rozwiązań w zakresie zmniejszania nierówności społecznych, 

 Uczestnictwo i organizacja seminariów, konferencji, spotkań, 

 Przygotowywanie raportów, policy brief oraz publikacji samodzielnych i zespołowych – przede 

wszystkim w języku angielskim, 

 Wykonywanie bieżących zadań projektowych i administracyjnych. 
 

Wymagania: 

Do konkursu zapraszamy osoby, także z zagranicy, które: 

 Posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych,  

 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO 

Adres siedziby ul. Gołębia 24, 31-007 

Kraków 

Tel. / fax.: 12-663-11-52 

 



 Posiadają potwierdzone doświadczenie w realizacji krajowego/międzynarodowego projektu 

badawczego, 

 Potrafią współpracować i komunikować się z międzynarodowymi partnerami, 

 Posiadają kompetencje w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz analizy danych 

jakościowych, 

 Posługują się językiem polskim i językiem angielskim na poziomie zaawansowanym: w mowie 

oraz piśmie,  

 Posiadają doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu raportów naukowych. 

 

Dodatkowym atutem jest znajomość języka ukraińskiego lub języka rosyjskiego ze względu na 

przeprowadzanie wywiadów w osobami z Ukrainy i Białorusi. 

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,  

 wspólne tworzenie nowej i ważnej społecznie wiedzy, 

 pracę w dynamicznym międzynarodowym zespole, 

 możliwość przygotowania publikacji naukowych. 

 

Zatrudnienie planowane jest od 1.08.2022 roku (termin do negocjacji). 

Pracownikom UJ przysługują świadczenia socjalne. 

Miejsce pracy: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii. 
 
 
Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć   w  Instytucie Socjologii UJ, ul. Grodzka 5,2 pok.52 

następujące dokumenty: 

1. podanie, 

2. życiorys, 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada, 

5. informację o dorobku naukowym i organizacyjnym kandydata,  

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

7. opinię  samodzielnego pracownika naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy     

badawczej, 

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

9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz 

zasad komercjalizacji UJ, 
11. informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Ewentualne pytania dotyczące projektu kierować do: prof. dr  hab. Krystyny Slany: krystyna.slany@uj.edu.pl 

Termin rozpoczęcia konkursu:  29.06.2022. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 13.07.2022. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 15.07.2022. 

Termin rozmów z kandydatami/kandydatkami w formie zdalnej prowadzonej przez  komisję konkursową: 

14.07.2022 
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:  

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

 

Z upoważnienia 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Dziekan Wydziału Filozoficznego 
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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 na stanowisko 
adiunkta w Instytucie Socjologii 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 adiunkta w 
Instytucie Socjologii 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: krystyna.slany@uj.edu.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Socjologii UJ, 

ul. Grodzka 52, Kraków 31-044,  
lub wycofać osobiście stawiając się w Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Kraków 31-044. 

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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