FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk
Społecznych, Instytut Socjologii.
NUMER REFERENCYJNY KONKURSU: konkurs_54_WNS_adiunkt_1_2019
MIASTO: Poznań
STANOWISKO: adiunkt
WYMIAR CZASU PRACY: pełen etat
PODSTAWA STOSUNKU PRACY: umowa o pracę
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki socjologiczne
DATA OGŁOSZENIA: 03.07.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.09.2019
LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: socjologia
Liczba etatów: 1
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk
Społecznych UAM.

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukończone studia wyższe w zakresie socjologii.
2. Stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych, dyscyplinie socjologia.
3. Udokumentowana, znacząca aktywność publikacyjna, w tym obejmująca opublikowane
artykuły naukowe w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus.
4. Udział w przynajmniej 2 grantach naukowych.
5. Doświadczenia organizacyjne związane z uczestnictwem w projektach naukowobadawczych z udziałem podmiotów samorządowych, państwowych lub organizacji
społecznych.
6. Doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej, z tym związanej z realizacją
przedmiotów podstawowych dla kształcenia socjologicznego.

7. Zdolność do prowadzenia wykładów i innych zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
z przedmiotów objętych kształceniem na kierunku socjologia.
8. Biegła znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego. Znajomość jednego z języków
konferencyjnych (preferowany język angielski).

Dokumenty wymagane od kandydata:
1. Podanie.
Na podaniu należy dopisać: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię,
imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do
korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Życiorys z klauzulą zgody.
4. Odpis dyplomu o nadaniu tytułu zawodowego magistra i stopnia naukowego doktora.
5. Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym z uwzględnieniem
zamieszczonych powyżej wymogów.
6. Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym
miejscem pracy kandydata.

Dokumenty konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk
Społecznych UAM (adres: 60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 C, pok. nr 7).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji
na wskazane stanowisko pracy.
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1
lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn.
zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia
procesu rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana
danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

Klauzula zgody
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona
rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie;
przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
aktualnej rekrutacji.

FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland – Faculty of Social Sciences
– Institute of Sociology
REFERENCE NO. konkurs_54_WNS_adiunkt_1_2019
CITY: Poznań
POSITION: Assistant Professor (adjunct)
WORKING TIME LIMIT: full - time job
EMPLOYMENT RELATIONSHIP: contract of employment
DISCIPLINE: sociological sciences
POSTED: 03.07.2019
EXPIRES: 10.09.2019
WEBSITE: www.amu.edu.pl
KEY WORDS: sociology
the number of jobs: 1
Dean of Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, is seeking
for a candidate for assistant professor at the Institute of Sociology.

Requirements for candidates:
1. MA degree in sociology.
2. PhD in the field of social science, discipline: sociology.
3. Documented substantial publication track-record, including academic papers indexed in
the Scopus database.
4. Participation in at least 2 scientific grant projects.
5. Participation in scientific research projects involving local government entities, national
administration or non-governmental organisations.
6. Experience in academic-level teaching, which includes teaching subjects belonging to the
core-curriculum of sociology.
7. Ability to conduct lectures and other classes in English with respect to classes being taught
in the discipline of sociology.
8. Fluent command of Polish, both oral and written. Knowledge of one of the conference
languages (preference for English).

The application must include:
1. A letter of application
(with a note: In accordance with Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation
of 27 April 2016 (Journal of Laws of the EU L 119/1 of 4 May 2016) I agree to the processing
of personal data other than those indicated in Article 221 of the Labour Code (name(s) and
surname; parents' names; date of birth; place of residence; address for correspondence;
education; previous employment), included in my job offer for the purpose of current
recruitment).
2. Personal data form.
3. Curriculum vitae with consent clause.
4. Certified copy of educational certificate (MA and PhD).
5. List of publications; research record; information about prior positions, including
pedagogical and administrative experience.
6. Declaration stating that Adam Mickiewicz University will be the main place of
employment for the candidate.
The application must be submitted to Dean’s Office, AMU Faculty of Social Sciences
address: PL 60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 C, room 7.
AMU does not provide housing.

Information clause for jobseekers
Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC General Regulation on data protection (Official Journal of the European Union L 119/1 of
04.05.2016) I hereby inform you that.
1. The Controller of your personal data is Adam Mickiewicz University in Poznań with its
registered office at 1, Henryka Wieniawskiego Street, 61-712 Poznań.
2. The controller of personal data has appointed a Data Protection Inspector to supervise the
correctness of personal data processing, who can be contacted via e-mail address:
iod@amu.edu.pl.
3. The purpose of the processing of your personal data is to carry out the recruitment process
for the indicated position.
4. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of the General Data
Protection Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 26 June 1974 (Journal of Laws
of 1998, N21, item 94, as amended).
5. Your personal data will be stored for a period of 6 months from the end of the recruitment
process.
6. Your personal data will not be made available to other entities, except for entities authorized
by law. Access to your data will be granted to persons authorized by the Controller to process
them within the scope of their professional duties.
7. You have the right to access your data and, subject to the provisions of law, the right to
rectify, delete, restrict the processing, the right to transfer data, the right to object to the
processing, the right to withdraw consent at any time.
8. You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority - the President of the
Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Provision of personal data is obligatory on the basis of legal regulations, in the remaining
scope it is voluntary.
10. With regard to your personal data, decisions will not be taken automatically, in accordance
with Article 22 RODO.

Consent clause
In accordance with Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016
(Journal of Laws of the EU L 119/1 of 4 May 2016) I agree to the processing of personal data
other than those indicated in Article 221 of the Labour Code (name(s) and surname; parents'
names; date of birth; place of residence; address for correspondence; education; previous
employment), included in my job offer for the purpose of current recruitment.

