Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2017 Rektora UKSW
z dnia 25 września 2017r
.

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU NA
STANOWISKO ADIUNKTA
NOTICE OF COMPETITION FOR ASSISTANT PROFESSOR
Jednostka organizacyjna/
Institution
Stanowisko/Position
Dyscyplina naukowa /Academic
discipline
Specjalność/Specialty
Data otwarcia i przewidywanego
zamknięcia konkursu/ Beginning and
expected closure of competition
Miejsce publikacji ogłoszenia/ Website
Termin składania ofert/Period for
submitting application
Opis

Proponowany okres zatrudnienia
Liczba stanowisk/Number of Posts

Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/
Faculty of Theology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Adiunkt/Assistant professor
Nauki o mediach
Dziennikarstwo i komunikacja społęczna
13.08.2018/28.09.2018

www.uksw.edu.pl/www.teologia.uksw.edu.pl
do 11.09.2018
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki w ustawie z dnia 27 lipca 2005
r Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z poźn. zm.) i Statucie
UKSW oraz warunki konkursu/
Competition applicants must meet the requirements of the Higher Education Act of 27 th
July 2005 (Journal of Law, 2016, item 1842 with subsequent amendments) and the
Statute of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and conditions of the
competition
do 30.09.2020
1

Zwycięstwo w konkursie nie oznacza zatrudnienia. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału
Winning the competition does not guarantee an employment. Final decision will be made by Rector after consultation with the Faculty Council

I. Warunki konkursu /Conditions of the competition

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r
Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z poźn. zm.) i Statucie UKSW
oraz posiada:









Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie
medioznawstwa
Dorobek naukowy w dziedzinie nauk o mediach
Duże (co najmniej kilkuletnie) doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej
uczelni w zakresie medioznawstwa i komunikacji społecznej
Doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych i marketingowych
Gotowość do zaangażowania się w działalność Wydziału
Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dla obcokrajowców: poziom
C1)
Udział w konferencjach naukowych i popularnonaukowych
Znajomość języka obcego

II. Wymagane dokumenty / Required documents
 podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie z uzasadnieniem. Na podaniu należy
dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich
danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z
Rozporządzeniem 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 – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu
prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
- życiorys,
- odpis nadania stopnia naukowego
- informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
- informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,
- spełnia wymogi Uchwały Nr 62/2017 Senatu UKSW z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie wytycznych dla przeprowadzenia konkursów i postępowań kwalifikacyjnych
oraz przedłużania zatrudnienia nauczycieli akademickich na tym samym stanowisku w
UKSW
- oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o
złożeniu oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego.
- oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia projektu badawczego
- ewentualne inne dokumenty wg. uznania kandydata.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. Winning the competition does not
guarantee an employment.
IV. Wydział nie zapewnia mieszkania.
Accommodation is not provided by the Faculty.
V. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Teologicznego (ul. Dewajtis 5, 01815 Warszawa, pokój 41, 8.00-14.00) w terminie do 11.09. 2018 Odbiór dokumentów
osób, które nie zostały zatrudnione jest osobisty.
Documents should be submitted to the Dean’s office at the Faculty of Theology (ul.
Dewajtis 5, 01-815 Warsaw, Room 41, 8.00-14.00) till 11.09.2018 Unsuccessful candidates
must pick up their documents personally.
Zgodnie z art. 13 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 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Inspektorem Ochrony Danych w (Nazwa ADO) jest Prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW, tel.
22 561 88 31, adres email: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221
ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO
- wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć
wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji proces rekrutacji,
(do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co
nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji
w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał
profilowaniu.

