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Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki okeślone w Ustawie Prawo o szkolnictwie
vtyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz' U . z 2016 poz. 13 1 1).

Wymagane kwalifikacje:

. tytuł zawodowy magistra na kięrunku psychologia;

. minimum stopień doktora w dyscyplinie psychologia;

. doświadczęnie dydaktyczne w ucżelniwyiszej zzakresuprzedmiotów psychologicznych;

o udokumentowany dorobek naukowy/publikacyj ny (szczego|nie w prestiżowych
czasop i sma ch zagr aniczny ch oraz wy s oko punktowanych).

Dodatkowe kwalifikacje

o doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowych.

Wymagane dokumenty:

t. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta;

2. Odpislkopia dyplomu doktora;

3. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego;

4. Informacja o dorobku naukowym;

5. oświadczenie, iŻ z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem
zatrudnienia.

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli o nastę1lującej treści:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
relcrutacji"

Zg|oszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersltet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierownik dziekanatu WPiA, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11

Termin złoŻenia dokumentów upływa dnia: 14 września 2018 roku (obowią7uje data wpływu)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20,09,2018 r,
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Rozstrrygrrięcie konkursu nie jest równoznacz||e
Koclratr<lwskiego w Kielcach. ostateczną cleoyzję
Rady Wydzi ału Pedagclgicznego i AmysĘcz;l e go.

z nawięa,niern stosunkl] pfacy z Unirversytetem Jana
podejmie JIVl Ręktor pa zapoznaniu się ze stanclrviskienr



I<LAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATOW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul.
Zeromskieg o 5, 25 -3 69 Kielce. Administrator informuje, 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
zewnętr zny ch wi ążących s ię z przetw at zaniem danych o s obo wych,

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
o grani czen ia przetw arzaria,

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 nazgodność z
prawem ptzetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąliło ptzedjej wycofaniem;
zgodęmoŻnawycofaó pisząc na adręs e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

7. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które
przetwarzany na podstawie Pani/Pan a 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/Pani skontaktowaó
się z Inspektorem ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu'pl lub na ww. adres
pocztowy.


