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Dziekan

ogłaszakonkurs na stanorvisko
utliunktu

w tlyscyplinie

psycholtgia

(2 etaty)

Do konkursumogąprzystąpićosoby,które spełniają
warunkiokeślonew UstawiePrawo o szkolnictwie
vtyższymz dnia27 lipca2005roku (Dz' U . z 2016poz.1311).
Wymaganekwalifikacje:
. tytułzawodowy magistra na kięrunku psychologia;
. minimum stopień doktora w dyscyplinie psychologia;
. doświadczęniedydaktyczne w ucżelniwyiszej zzakresuprzedmiotów psychologicznych;
o udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny (szczego|nie w prestiżowych
czasopi smach zagr anicznych oraz wy soko punktowanych).
Dodatkowe kwalifikacje
o doświadczeniew pozyskiwaniu grantów naukowych.
Wymaganedokumenty:
t.

Podanieo zatrudnieniena stanowiskuadiunkta;

2.

Odpislkopiadyplomudoktora;

3.

Życioryszawodowyz uwzględnieniemdoświadczenia
dydaktycznego;

4.

Informacjao dorobkunaukowym;

5.

oświadczenie,
iŻ z chwiląpodjęciapracyw UJK w Kielcach będzieono podstawowym
miejscem
zatrudnienia.

W dokumentachprosimy o umieszczenieklauzuli o nastę1lującej
treści:
zgodęna przetwarzaniemoich danychosobowychdla potrzebniezbędnychdo realizacjiprocesu
,,Wyrażam
relcrutacji"
Zg|oszenia na konkurs należy przesłaćna adres:
Uniwersltet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kierownik dziekanatu WPiA, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11
Termin złoŻeniadokumentów upływa dnia: 14 września 2018 roku (obowią7uje data wpływu)
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Rozstrzygnięciekonkursunastąpido dnia 20,09,2018r,
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Rozstrrygrrięciekonkursu nie jest równoznacz||ez nawięa,niern stosunkl] pfacy z Unirversytetem Jana
w Kielcach.ostatecznącleoyzjępodejmie JIVl Ręktor pa zapoznaniu się ze stanclrviskienr
Koclratr<lwskiego
Rady WydziałuPedagclgicznego
i AmysĘcz;lego.

I<LAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATOW DO PRACY
AdministratoremPani/Panadanych osobowychjest UniwersytetJana Kochanowskiegow Kielcach, ul.
Zeromskieg
o 5, 25-369 Kielce. Administratorinformuje,że:
1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym,
2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa - Kodeksu pracy otaz na
podstawie P anilP ana zgo dy,
3.

dane osobowe będą ptzetwarzartę przez okres niezbędny do redrizacji procesu rekrutacji na
aplikowane stanowisko,

4.

odbiorcami danych mogą byó podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz
podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie rca|izacji usług

zewnętrzny ch wi ążącychsię z przetwat zaniem danych o sobowych,
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub
o graniczenia przetwarzaria,
6. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które
ptzetwarzamv na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu nazgodnośćz
prawem ptzetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąliło ptzedjej wycofaniem;
zgodęmoŻnawycofaó pisząc na adręse-mail iekon@ujk.edu.plna ww. adres pocztowy,
7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które
przetwarzany na podstawie Pani/Pana zgo dy,
8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku pytan dotyczących przetwarzania danych osobowych może Parr/Paniskontaktowaó
się z Inspektoremochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu'pl lub na ww. adres
pocztowy.

