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OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA (PEŁEN ETAT) 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego, 

Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy 

MIASTO: Łódź  

STANOWISKO: adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne 

DATA OGŁOSZENIA: 15 lipca 2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 sierpnia 2022 r. 

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl 

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: 

aczernek@wpia.uni.lodz.pl 

oraz na adres pocztowy: 
Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Łódzki 
ul. Kopcińskiego 8/12 

90-232 Łódź 
 

SŁOWA KLUCZOWE: prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo pracy, zbiorowe prawo pracy 
 

OPIS: 
Kandydat/ka powinien spełniać następujące kryteria: 

• posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne uczelni polskiej lub równoważny dyplom zagraniczny 
uznany w Polsce; 

• specjalizować się w zakresie prawa pracy, w tym w zakresie problematyki związanej z prawem Unii 
Europejskiej i prawem międzynarodowym; 

• posiadać dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i udziałem w konferencjach z wygłoszonymi referatami; 
• mieć doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz innych zajęć dydaktycznych w zakresie prawa pracy na 

poziomie uniwersyteckim (pożądane pozytywne oceny studenckie); 
• wykazywać się aktywnym uczestnictwem w życiu naukowym - w tym doświadczeniem w organizowaniu 

konferencji naukowych (organizacja konferencji międzynarodowych będzie dodatkowym atutem) bądź w 
kierowaniu lub udziale merytorycznym w naukowych grantach badawczych; 

• znać biegle język polski oraz w stopniu zaawansowanym język angielski; pożądana znajomość języka 
francuskiego lub niemieckim na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, 

• spełniać kryteria zatrudnienia na stanowisku adiunkta wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z 
dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i 
dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i 
stanowisku adiunkta. 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, prof. dr hab. 
Elżbiety Żądzińskiej, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: 

• list motywacyjny w języku polskim i angielskim, 
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne  

na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego - w tym  oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie 
podstawowym miejscem pracy kandydata,  link do strony: https://www.uni.lodz.pl/kariera 

• życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (uzyskane stopnie naukowe, publikacje, 
wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach, wykaz zorganizowanych konferencji, udział w stażach i 
projektach naukowych, znajomość języków obcych i in.), 

• kopia dyplomu doktorskiego, 
• klauzula RODO dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego Link: https://www.uni.lodz.pl/kariera 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 tygodnie od upływu terminu na składanie ofert. 

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim. 

 

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dla kandydata do pracy1 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 

Łódź. 

2. W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej 

wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,  

e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

1) obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy; 

2) wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis 

prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych; 

3) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do 

przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu 

aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim 

zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji". 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz 

Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu 

rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, 

w tym z kodeksem cywilnym. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
1) dostępu do treści swoich danych; 

2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym; 

3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach 

przewidzianych prawem; 

4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym 

mowa w pkt 3.   

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; 

Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

 

 

 

 

 

 
1 Aktualizacja 2021.08.09 
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