
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, lnstytut Etnologii i

Antropologii Kulturowej.

Typ konkursu: OPUS 17

Nazwa stanowiska : student/doktorant-stypendysta

Wymagane kwalifikacje:
1 Jest studentem studióW stacjonarnych lub niestacjonarnych drugie8o stopnia, lub jednolitych

studiów magisterskich i ukończył 3 rok, lub uczestnikiem studiów doktoranckich, lub
doktorantem W szkole doktorskiej w uczelniach na teMorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2 Doświadczenie w realizacji wywiadów pogłębionych i/lub kwerend archiwalnych i

bibliotecznych.

3 Podstawowa wiedza w zakresie współczesnej historii społecznej i kulturowej Polski.

4 Podstawowa wiedża w zakresie badań nad płcią i seksualnością.

5 Zainteresowanieantropologią reli8ii.

6 Ptynna znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.

7 Podstawowe umiejętnościW zakresie obsługi komputera i lnternetu.

Opis zadań/zakres obowiązków:
Udział w realizacji projektu: ,,Katolicyzacja reprodukcji, reprodukcja katolicyzmu. Aktywizm i

intymność w Polsce od 1930 r. do dziś."
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kościańska (więcej informacji o projekcie:
https://etnologia.uw.edu.pl/katorep)

Zakres obowiązków stypendysty l:

- Realizacja wywiadów pogłębionych i/lub kwerend archiwalnych ibibliotecznych

- Udział w spotkaniach zespołu badawczego

- Realizacja zadań związanych z popularyzacją wyników badań

- Wspieranie kierowniczkiw zadaniach związanych z zarządzaniem projektem

- Realizacja zadań związanych z analizą danych i prezentacją wyników badań, w tym
przygotowanie prac naukowych i materiałów popularyzujących wyniki badań

Zakres obowiązków stypendysty ll:

- Realizacja wywiadów pogłębionych i/lub kwerend archiwalnych ibibliotecznych

- Udział w spotkaniach zespołu badawczego

- Realizacja zadań związanych z popularyzacją wyników badań

- Realizacja zadań związanych z analizą danych i prezentacją wyników badań, w tym
przygotowanie prac naukowych i materiałóW popularyzujących wyniki badań

warunki zatrudnienia:
Stypendium l:

- miejsce realizacji zadań badawczych: lnstytut Etnologii iAntropologii Kulturowej,
stypendium naukowe 3 000 PLN płatne przez 33 miesiące



stypendium ll:
- miejsce realizacji zadań badawczych: lnstytut Etnologii iAntropologii Kulturowej,

stypendium naukowe 2 000 PLN płatne przez 33 miesiące.

Wyma8ane dokumenty:
- list motywacyjny (z opisem wcześniej prowadzonych badań oraz planami badań w
projekcie),
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (według załączonego wzoru),

- kontakt do osoby mogących udzielić referencji,
- wykaz ocen ze studióW l stopnia w przypadku studenta st. magisterskich, wykaz ocen z

dotychczasowych studiów w przypadku studenta jedno|itych studiów magisterskich, wykaz

ocen ze studiów ll stopnia w przypadku doktoranta,
- odpis dyplomu ukończenia studiów lstopnia dla studenta st. magisterskich, odpis dyplomu

studiów ll stopnia dla doktoranta (lub inny dokument potwierdzający ich ukończenie),
_ cV.
Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi

kandydatami.

Termin składania ofert: 04.03.2020, 23:59

Forma składania ofeń: e-mail
ofertę proszę przesłaĆ na adres e-mail: akoscianska@ uw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16,03.2020 roku

Kontakt: dr hab. Agnieszka Kościańska, lnstytut Etnolo8ii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego (pok. 320), ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa, Tel.: 22-55316II,
E-mail: akoscianska@uw.edu.pI

O wynikach konkursu zawiadomi Przewodnicząca Komisji drogą mailową. Wyniki konkursu

będą także dostępne rla stronie intemetowej Ins§tutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.



lmlę i nazwisko

lnformacia dotycząca p]zetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.

Z administratorem można kontaktować się:

. listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);

. telefonicznie; 22 55 20 355.

lnspekto] Ochrony Danych (lOD)

Administrator wyznaczył lnspektora ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
mailowo: iod@adm.uw.edu.o|. Z lOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez

Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań loD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy,
przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej
rekrutacji do pracy.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe kandydatów do prary będą przetwarzane Wyłącznie W celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy'(imą (imiono) i nozwisko,
doto urodzenia, dane kontaktowe wskozane przez Pdństwa, wykształcenie, kwalifikocje zowodowe,
przebieg dotychczasowego zotrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego
postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa z8ody,

która może przyjąć poniższe brzmienie:

Wyrożom zgodę na pnetwananie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, Iiście
motywocyjnym oraz innych zołqczonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu

udziału w

1Art. 22r ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1o4o z późniejszymi zmianami)
2 Art. 6 usi. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2oL6/67g z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraż uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L u9 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RoDo};
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RoDo;



Jeżeli W dokumentach zawańe są dane, o których mowa W art.9 ust, 1 RoDo (szczególne kategorie

danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzaniea, która

może przyjąć poniższe brzmienie:

wyrażam zgodę na pnetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 7

RoDo które zostoły zowarte w (np. cv, liście motywacyjnym oraz innych załqczonych
warszawski w celu udziału w

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach

pracownikóW jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie:

wszystkie powyższe zgody mogą państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na

adres..................... . (wskaż właściwy dla rekrutacji)

przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6

okres przechowywania danych

państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane

przez okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

w przypadku wyrażonej przez państwa z8ody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów

przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy

muszą przetlvarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie okreŚlonych

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np.

(wpisz wszys*ich odbiorców donych)

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów

prawa. zapisy prowadzimy przez Formularze Google. państwa dane będą przetwarzane prze_z naszeBo

dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 państwa

dane będą chronione przez standardy określone Tarczą prywatności, zatwierdzoną przez komisję

Europejską.8 Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Prawa osób, ldórych dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

4 Art. 9 ust. 2 lit. a RoDo.
5 Art. 6 ust. 1 lit. a RoDo;
6 Ań. 7 ust. 3 RoDo;
7 https://www.8oogle.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
8 https://www. privacyshield.gov

wyrażo. zgodę na przetwananie donych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
Warszawski prlez okres naibliższych 9



. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

r sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

. ograniczeniaprzetwarzaniadanychosobowych;

. usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RoDo;

. wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony Danych osobowych, jeżeli uznają państwo, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

lnformacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest

dobrowolne.

(miejscowość i data) (podpis kardydata)


