'' ;:l;;_il,:,
.'
*
1,ili;::;:
ilJ,_l';';
l;;
Dziekan

ogłasz*konkurs na stanowisko
{rsJrs'tenta

łu tlyscypIinie

psyehologił

{2 etaty)

Do konkursumogąprzystąpićosoby,które spełniająwarunki
okreś|one
w UstawiePrawo o szkolnictwie
wyższymz dnia27 lipca 2005 roku (Dz. lJ . z 20|6 poz.131l
).
Wymaganekwalifikacje:
o tytut zawodowy magistra na kieruŃu psychologia;
Dodatkowe kwalifikacje
o doświadczęniepraktyczne W zakresie w zakresie psychoterapii,
pomocy psychologi cznej,
psychologii transportu;
o udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny
(szczególnie
czasopi smach zagr anicznych oraz wys oko punt.to*ńych).

w

prestizowych

Wymagane dokumenty:
1.

Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta;

2.

Odpis/kopia dyplomu magisterskiego;

3.

Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczeniaprakĘcznego/dydaktycznego;
Informacja o dorobku naukowym;

4.
5.

oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie
ono podstawowym miejsJem
zatrudnienia.

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli o nastętrlującejtreści:
,,Wyrażamzgodę na przetwarzanie moich danych ,,,bo,|,,ń ila potr,eb niezbędnych
do realizacji procesu
rekrutacji"
Zgłoszenia na konkurs

należy przesłać na adres:

Uniwersytet J ana Kochanowskiego

w Kielcach

Kierownik dziekanatuwpiA, z5-oz9 Kielce, ul. Krakowska il
Termin złoięniadokumentówuptywa dnia: L4września2018 roku (obowiązuje
datawpływu)
Rozstrzygnięciekonkursunastąpido dnia 20.09.2OI8r.

d,r hab.

.praf"
t]łffi

Rozstrzygnięciekonkursu nie.iest równoznaczneZ nawiązanietnstosunku ptaęy
z UniwersytetemJana
Koclranowskiegow Kielcaclr" ostatecznądecyzjępodejmieJM Rektor po ,u$,,,.uniu
się ze stanorviskienr
RaclyWydział'uPedagogicznegoi A rtysĘcn:ego.

KI-AUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATOW DO PRACY
AdministratoremPani/Panadanych osobowychjest UniwersytetJana Kochanowskiegow Kielcach, ul.
Zeromskieg
o 5, 25-369 Kielce. Administratoiinformuje,Ze:
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 Pani/Pana zgody,

3.

dane osobowe będą przetwarzane przez okres nięzbędny do rca|izacji procesu rekrutacji na
aplikowane stanowisko,

4.

odbiorcami danych mogą być podmioty upowaznione na mocy przepisów plawa otaz
podmioty, z którymi administratot zawrze stosowne umowy w zakresie rea|izacji usług

zew nętrznych wi ąiących si ę z pr zetwarzani em danych osobowych,
5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub
ograni czen ia pr zetwar zartia,
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 na zgodnośÓz

prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiłoptzedjej wycofaniem;
zgodęmoŻna wycofać pisząc na adres e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy'
7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które
przetwaruatnyna podstawię Pani/Pana zgody,
8. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do'organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku pytań dotyczącychprzetwarzaniadanych osobowych może Pan/Pani skontaktowaó
się z Inspektoremochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pllub na ww. adres
pocztowy.

