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Do konku$u rnogą przystąpić osoby, które spe'lniaj4 warunki określonę w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 '.

Prawo o szkolnictwię vyższym (Dz. U. z 2018 pof.1668).

Wymagane kwalifikacje:

. Stopień doktola w dyscyplinie naukorłej socjoiogia lub etrologia (antropologia kulturowa);

. udokrunentowany dorobek naukowy/publikac1'jny (nonogra|re autorkie, altykuły
opub1iIort"ne rt rece.]/o$*|)ch c/c.op.5'noch I JJl 'o\Ą'Ąch':

. biegła znaj omość j ęZyków obcych potwierdzona ce1tyfikatami;

o doślł'iadczelie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolę uryŹszej'

Wymagane dokulnentv:

1' Podanie o zafuudnienie na stanowisku adiunkta kięrowane do Rekola UJK w Kielcach;

2' cv z uwzględnieniem doślviadczerria dydaktyczn€go;

l. Odpis/kopia dyplomu doktora;

4. Informacja o dolobku nauko$yn1/publikadnyn;

5. Ceńytjkaty.ięzyko$,e olaz inne dokunenty poświadcz{ące kwalifikacje;

6. oś\Yiadczonie, iż Z chwilą podjęcia pracy w UJK w Kie1cach będzie ono podstawow}m miojscem
zatrudnienia.

KLAUZULA INFoRMACYJ|IA DLA KANDYDAToW Do PRĄCY _ ART. 13 RoDo*

Adminis!alorem Pani/Pa a danych osobowych jest Uniwers)4et Jana KochaDowskiego w Kielcach' ul' Żeronskiego
5, 25-169 Kielce, e-mail: kancelaria@Lrjk.edu.pl. Administntor informuje, ze:

1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanynr w przepisach pralva pracy będą p.zet'Yarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rek.utacyjnego (ań. 6 ust' ] lit' b RoDo w związku z at' 22(t)
Kodeksu pracy**), natomiast inne dane, w tl,1n dane do kontaktu, na podstawie zgody (at.6 ust. t lit. a
RoDo); Panj/Pana dane osobowe Inogą być prz€twarzane także w kolejn}'ch naborach pracowników. jeŻe]i
wyrazi Pani/Pan na ro zgodę (art' 6 usi- 1 ]it' a RoDo);jeŹeli lv dokumentach zalvań€ Są dane' o k|órych
mowa w art' 9 ust' l RoDo konieczna będzie Pani/Pana Zgoda na ich przetwarzanie (al1' 9 ust' 2 lii' a
RODO).

2) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji' a w przypadklj wyrazenia zgody
na1DkoŹysrywanie danych osoboĘ'ch dla celów przyszłych |ekrutacji przez okes 9 miesięcy'

]) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnjone na nrocy prfepisów prawa omz podmiot], z którymi
administrato| zawrze stosowne umowy !v zalaesie rca]izacji nsług zewnęlTznych wiążqcych się z
przetwarzaDiem danych osobowych,

4) posiada Pani/Pan pl.awo dostępu do swoich dan),ch osobowych oraz otrzynrania ich kopji' ic| Sprostowania'
| 'u.llęcil I b ogra| ic,,er a pr' elsdl.,'dni"'

5) posiada Pani/Pan p|awo do odwołania zgody v,odniesieniu do danyclr osoboĘ,ch przetwarzanych na
podstawie Zgod)j odNołanje zgody nie ma wpĘtvu na zgodność f prawem przefivarzania danych na
podstarvie zgody, które nastEpilo przedjej od$,ołaniem] zgodę moina odwołać w dowolnyn czasje pisząc na
\łw' adres e.mai1 |a \łw' adres pocz|ow'v'

6) przyshgqje Panj,Panu prarvo wniesienia Skargi do organu nadzolczego tj' Prezesa Urzędu ochrcny Danych
Osobowych,

7) podanie przez PaniąiPana danych osobowych !v zakrcsje \ł}'nikajqcym z art' 22(l) Kodeksu pracy jest
niezbędne. aby uczesiniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez PaDiąPana n]nych danych jest
dobrowolne-



8) w przypadku pytań dotyczącycb przetrvarzania danych osobowych moie Pan,/Pani skontalśować z
Inspektorem oclrrony Danych pisząc na adres e.mail: iod@ujk'edu'pl lllb na ww. adres pocztowy.

* Rozporządfeńie Pdlanrenfu Euopejskcgo l Rady (UE) 2ol ó/ó79 f dńia 27 krYieiria 20]6 r. w spraqie ochrony osób nzycznycń ł ółiąfku z
pzelłifzanlem 'deych osobowych i w spm$'ie $łobodnego pfuPlywu takich darycn ort uchyIenia dyrcktys!' 95/4ólwE (ogólne rozpolzqdznic
oochton icdey .h ,DZ Uu 'UEL] l9204052016 'śI '  1 ' f  póżn '2n . )
i' UsB\Yazdnia26 crenłca l974i. Kodekspncy(t jedn Dz' U' 20]9poz ]040zezm )

W przypadku chęci wzięcia udziału w przysz]ych naborach prosimy o dołącfenie do dokumentów ap]ikacyjnych
następującej klauzuli:

',Wlriżam zgodę na p|zefu,ftzfi1lic dnn],ch osobowlch p celu pJ,korz,stl ia ich ' kolejn'ch naho ,ch
p|lco|9l|ikó||' p|opndzonych przez U iłeń],|et Jan Kochfltlowskiego w Kielcrch, uI. żercklskie?o 5,25.369
Kielce' pIzez okrcs najbliższJJch 9 miesięc!.,,

W przypadku zamieszczenia w dokumentact aplikacyjnych danych obejńujących szczególne kategolie danych' o
których mowa w art' 9 ust. l RoDo (np. dane o stani€ zdrowia) prosimy o dołączeni€ następxjacej k]auuli:

',W!rużfik1 zgod? ni prze.wdfzit,ie p|zez Uniwe$ltet hrnlr Kochi,|o|9skiego p Xielcach' uL Żerc skiego 5
s7c1egóI|,}ch kategońi danlch' o któIych ,t|owll p n|t. 9 ust. 1 RoDo, zfimieszczo lch w moich ilokahgnfuch
dpliknqrjnych".

Zgloszenia na konkurs naleł przesłać lla adres:
Uniwersl'tet Jana Kochanowskiego w Kieicach
Inst)'tut Pedagogiki, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11
Tęrmin złożenia dokumentów upł}-\ł,a dnia: 15 lutego 2020 (obowiązuje data wpłFu)

Rozstrzygnięcie konkursu nastqpi do dnia 20 lutego 2020 I'
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Rozst|zygniqcic konklrsu nię.jcst lólvnoznaczne z narvi4zanienr stosun](rl pmcy z Uni\\,ę.sytotcm Jana
Koohano\'skiego 1ł Kielcach- ostatęcalą decyzję podejmie JM Rektor po f-apoznaniu się fe stanowiskierł
Rady Wydzinlu Pędagogicznego i A(ystycz|ego'


