Warszawa, 22 czerwca 2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2021 Rektora UKSW z dnia 7 kwietnia 2021 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2020 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2020 r.
Appendix No. 1 to Regulation No. 23/2021 of UKSW Rector of 7 April 2021
Appendix No. 1 to Regulation No. 4/2020 of UKSW Rector of 7 January 2020

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU
APPLICATION FORM FOR THE OPENING OF A COMPETITION
Dane ogólne: General data
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ / UKSW ORGANISATION UNIT:
FACULTY OF FAMILY STUDIES
STANOWISKO: BADAWCZO-DYDAKTYCZNE, ASYSTENT/ POSITION: RESEARCH-EDUCATION, ASSISTANT
DYSCYPLINA NAUKOWA: PSYCHOLOGIA / ACADEMIC DISCIPLINE: PSYCHOLOGY
Specjalność: Psychologia małżeństwa i rodziny / Specialisation: Psychology of marriage and family
DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 czerwca 2022 r., 25 lipca 2022 r. /
COMPETITION OPENING DATE AND TENDER SUBMISSION DEADLINE: June 22, 2022; July 25, 2022
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: / PLACE OF ANNOUCEMENT:
www.kadry.uksw.edu.pl/praca,
www.wsr.uksw.edu.pl
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
1. Stopień magistra psychologii
2. Realizacja badań naukowych i pozyskiwanie projektów/grantów badawczych
3. Czynny udział w życiu naukowym potwierdzony wystąpieniami na konferencjach naukowych
4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)
5. Prowadzenie terapii i warsztatów psychoedukacyjnych
6. Aktywny udział w pracach naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych na rzecz wydziału
DESCRIPTION (subject matter, expectations, comments):

1. Master's degree in psychology
2. Carrying out scientific research and acquiring research projects / grants
3. Active participation in scientific life confirmed by presentations at national and international
scientific conferences
4. Teaching (full-time and part-time studies)

5. Conducting therapy and psychoeducational workshops
6. Active participation in the scientific, didactic, and organisational work of the faculty.

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA : 2 lata / PROPOSED PERIOD OF EMPLOYMENT: 2 years
I. Warunki konkursu: / Competition Terms:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada:
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- stopień magistra psychologii
- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny
- udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny.
Competition Terms:
The competition may be entered by a person who meets the conditions specified pursuant to Art.113 of the
Act of July 20, 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 478 and in the
Statute of the UKSW, and has:
- A Master’s degree in psychology
- documented scientific output in the field of psychology of marriage and family,
- proven didactic and organisational achievements.

II. Wymagane dokumenty:
1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem.
Na podaniu należy złożyć oświadczenie:
„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”
2) życiorys/CV/;
3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego magistra nauk społecznych w dyscyplinie psychologia;
4) wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska
- z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5-ciu lat (wraz z nr DOI i przypisaną
liczbą punktów MEiN), w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym
udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych
oraz osiągnięciach w kształceniu studentów;
5) informacja o dorobku organizacyjnym;
6) oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy;
7) oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych
(Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur
konkursowych na stanowiska badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi
zmianami);
8) w przypadku osoby duchownej – pozwolenie przełożonego kościelnego;
9) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata;
10) Oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny „nauki o rodzinie” z chwilą jej ustanowienia;
Required documents:
1) Application letter for the post of assistant to the UKSW rector along with a justification.
The letter must include the following statement:
“I hereby give consent for my personal data included in my application to be processed by Cardinal Stefan
Wyszyński University in Warsaw for the purposes of the recruitment process pursuant to Regulation (EU)
2016/ 679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
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with regard to and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation) – Official Journal of the European Union L 119/1, 4 May 2016”
2) CV;
3) a copy of the award letter for the Master of Social Sciences degree in psychology;
4) a list of scientific and/or educational achievements - including a list of publications (depending on the
position, taking into account the requirements of this Regulation) of the last 5 years (with the DOI number
and the number of points assigned by the Ministry of Education and Science), including information on
published monographs, articles, reviews, active participation in national and international conferences as
well as participation in scientific research and achievements in student education;
5) information on organisational achievements;
6) declaration that UKSW will be the place of primary employment in case of winning the competition and
employment at UKSW;
7) declaration of assignment to a scientific discipline/disciplines (Appendix No. 4 to Regulation No. 4/2020
on the detailed conditions for initiating competition procedures for research-didactic, didactic and research
positions at UKSW, as amended);
8) in the case of a clergyman - permission from the ecclesiastical superior;
9) any other documents at the candidate's discretion;
10) declaration of assignment to the discipline "family studies" upon its establishment.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. / Winning the competition does not guarantee
employment
IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. / The university does not provide accommodation.

V. Dokumenty należy składać : w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną, ul. Wóycickiego1/3 bud. 23
pokój 214, 01-938 Warszawa, w terminie do 25.07.2022 r. do godziny 15:00. / Documents should be
submitted in the Dean’s Office of the Faculty of Family Studies, ul. Wóycickiego1/3 building 23 room 215,
01-938 Warsaw, by 25/07/2022 by 15:00.

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, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: 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 ust. 1
lit. a 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.
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6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu
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/a
profilowaniu.
In accordance with Art. 13 of Regulation (EU) 2016/ 679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of natural persons with regard to and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) OJ EU L 119/1.
1. The Personal Data Controller is Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (ul. Dewajtis 5; 01-815
Warsaw);
2. Data Protection Officer at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw is Vice-Rector for General
Affairs and Development; phone: (48) 22 561 88 31; email: iod@uksw.edu.pl ;
3. Your personal data shall be processed for the purposes of the recruitment process under Art. 221 of the
Labour Code; in case of providing a wider range of personal data – based on your consent under Art. 6
paragraph 1 of GDPR;
4. Your personal data shall be accessible within the University to the extent strictly necessary only to persons
authorized by the Personal Data Controller;
5. Your personal data shall not be disclosed outside the University except for the subjects authorized in
accordance with the rule of law.
6. Your data shall be stored for the period necessary for the recruitment procedure (for a maximum of 12
months following the conclusion of the recruitment procedure).
7. You have the right to access, rectify, erase, or transfer your personal data, the right to restrict or object
to processing, and the right to withdraw consent.
8. You have the right to withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing based
on consent before its withdrawal
9. You have the right to lodge a complaint with a President of the Office for Personal Data protection, where
your personal data have been processed by the Controller contrary to the provisions of the General Regulation
of Data Protection of 27 April 2016.
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10. The provision of personal data is freely given but necessary to participation in the process of recruitment
within the scope specified in Art. 22 par. 1 of the Labour Code; outside the scope – freely given.
11. You shall not be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling.

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa | +48 22 561 90 49
wsr@uksw.edu.pl | www.wsr.uksw.edu.pl

