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Gdańsk, dnia 06.10.2020r 

Nr sprawy: 3/W500/2020 

Jednostka: Instytut Psychologii 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w Instytucie Psychologii. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 

2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w 

Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15 listopada 2020  

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”) 

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 30 listopada 2020 – zatrudnienie od 1 lutego 2021 

 

Słowa Kluczowe: asystent, psychologia międzykulturowa, psychologia rodzaju 

 

Wymagania:  

Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje 

kandydatki/kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i 

Psychologii Rodzaju. 

Zapraszamy do współtworzenia dynamicznego i kreatywnego zespołu naukowo-badawczego 

realizującego projekty międzynarodowe z zakresu psychologii międzykulturowej i rodzaju o 

aplikacyjnym charakterze (np. www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl) 

Kandydat/Kandydatka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania: 

• tytuł magistra w zakresie psychologii, 

• doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia warsztatów i/lub treningów i pracy 

w międzykulturowym środowisku 
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• biegła znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w 

tym języku (certyfikat min. CAE lub ekwiwalent) 

• doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie psychologii międzykulturowej i/lub 

rodzaju  

• komunikatywność, otwartość na różnorodność i świetna organizacja czasu 

• mile widziane:  

- doświadczenie w realizowaniu projektów społeczno-badawczych z udziałem partnerów 

międzynarodowych 

- dorobek naukowy w zakresie psychologii międzykulturowej i rodzaju (publikacje 

naukowe, udział w projektach badawczo-naukowych) 

- uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz w komitetach organizacyjnych 

konferencji 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu 

Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. C325) lub wysłanie 

na adres email: ipug@ug.edu.pl następujących dokumentów: 

 

• Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) 

• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

(dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr) 

• Odpis dyplomu magisterskiego 

• Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym 

• Dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku 

• Rekomendacja/Opinia na temat kandydata/kandydatki potwierdzająca posiadaną 

wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydatki/kandydata 

 

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania 

dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do 

ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania 

konkursowego na stanowisko adiunkt w Uniwersytecie Gdańskim/Instytut Psychologii zgodnie z 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż 

zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej 

wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. 

mailto:ipug@ug.edu.pl
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Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

 

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej 

RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet 

Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod 

numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony 

danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane 

stanowisko. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą 

proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, 

wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. 

5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu 

rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne 

dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza 

w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale 

warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji . 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych 

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów 

określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą 

usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg 

archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów 

aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na 

zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej. 

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – 

w przypadkach przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, 

mailto:poin@ug.edu.pl
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f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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Gdańsk, 6th October 2020 

Case no : 3/W500/2020 

Unit: Institute of Psychology 

 

 

CALL FOR APPLICATIONS 

 

The Dean of the Faculty of Social Sciences, under the authority of the Rector of the University of 

Gdansk, announces a call for the position of assistant researcher and lecturer within research 

and teaching staff at the Institute of Psychology. 

 

The competition is open to individuals who meet the requirements set out in the Act of 20 July 

2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668 as amended) 

and in the Statute of the University of Gdansk as of 13 June 2019. 

 

Deadline for applications: until 15th November 2020  

 

Employment: 100% full-time contract employment 

 

Successful candidate will be contacted: by 30th November 2020 - employment from 1st  

February 2021 

 

Keywords: assistant researcher & lecturer, cross-cultural psychology, psychology of gender 

 

 

Who are we looking for: 

  

The Institute of Psychology at the Faculty of Social Sciences at the University of Gdansk is 

searching for a candidate for the position of assistant researcher and lecturer in the Division of 

Cross-Cultural Psychology and Psychology of Gender. 

We invite you to co-create a dynamic and creative research team coordinating cutting-edge 

international projects in the field of cross-cultural psychology and psychology of gender (check 

our projects here: www.towardsgenderharmony.ug.edu.pl). 

The candidate should meet the following documented requirements: 
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✓ master's degree in psychology, 

✓ teaching experience in conducting workshops and/or training and working in an 

intercultural environment 

✓ proficiency in the English language necessary to conduct teaching activities in that 

language (certificate min. CAE or equivalent) 

✓ experience in conducting research in the field of cross-cultural or gender psychology 

✓ well-organized and open-minded 

We would also appreciate: 

✓ experience in carrying out social and applied research projects with international 

partners 

✓ scientific achievements in the field of cross-cultural psychology and psychology of 

gender (scientific publications, participation in research projects) 

✓ participation in scientific conferences and conference organizing committees 

Application documents: 

Candidates are asked to submit the following documents to the Secretary's Office of the Institute 

of Psychology of the University of Gdansk (Bażyńskiego 4, room C325, 

https://en.wns.ug.edu.pl/faculty/institutes/institute_psychology/institute/secretarys_office), or 

send them by email to ipug@ug.edu.pl: 

✓ Application for employment (addressed to the JM Rector of the University of Gdansk) 

✓ Personnel questionnaire for the person applying for employment 

(available in English at https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr) 

✓ Copy of the Master's degree diploma 

✓ Information about scientific and didactic achievements 

✓ A document confirming the knowledge of English at a level sufficient to conduct teaching 

activities in that language 

✓ Recommendation/ Opinion on the candidate confirming the 

knowledge/competence/skills/experience of the candidate 

 

 

Consenting clause 
Please include in your offer: „I consent to the processing of my personal data by the University of Gdańsk 
contained in the application documents for the needs necessary to carry out the recruitment procedure, 
including the competition for the position of assistant researcher and lecturer in the Division of Cross-
Cultural Psychology and Psychology of Gender, in accordance with the General Data Protection Regulation 
of 27 April 2016. 

https://en.wns.ug.edu.pl/faculty/institutes/institute_psychology/institute/secretarys_office
mailto:ipug@ug.edu.pl
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In addition, I declare that I have been informed of the possibility of withdrawing consent at any time and 
that its withdrawal does not affect the legality of the processing which was carried out on the basis of 
consent before its withdrawal.” 

Information clause 
In accordance with the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 hereinafter referred to as 
GDPR, we inform that: 
1. The Administrator of your personal data is the University of Gdansk with headquaters in (80-309) 

Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8. 
2. The administrator of personal data has appointed the Data Protection Officer, which can be contacted 

on the phone number (58) 523 24 59 or e-mail address: poin@ug.edu.pl. 
3. Your personal data will be processed in order to carry out the recruitment process for the position 

assistant researcher and lecturer in the Division of Cross-Cultural Psychology and Psychology of 
Gender. 

4. The legal basis for the processing of your personal data for the purposes of recruitment is art. 6 par. 1 
lit. c GDPR – processing is necessary to fulfill the legal obligation incumbent on the administrator 
resulting in particular from art.118 a of the Law on Higher Education and art. 221 of the Act - Labor 
Code. A premise that legalizes the processing of personal data voluntarily provided by the candidate, 
going beyond the scope of data indicated in art. 221 of the Act - Labor Code will be art. 6 par. 1 lit. a 
GDPR - consent of the data subject.  

5. Providing your personal data by yourself, after making a decision about joining the recruitment 
process is obligatory in the scope specified in art. 22 ¹ of the Labor Code and the Law on Higher 
Education and conditions the possibility of applying for employment and possible further 
employment. In the case of providing personal data going beyond the above law - providing your 
personal data by yourself is voluntary but it determines the possibility of participation in the 
recruitment process 

6. Your personal data will be processed on behalf of the data controller by authorized employees only for 
the purposes referred to in par. 3. 

7. Your personal data will be kept for the period necessary to achieve the objectives set out in paragraph. 
3. In the case of a negative result of your recruitment, your data will be deleted immediately after the 
recruitment is completed, unless the law requires the archiving requirement within the specified scope 
- for the time specified in these provisions. 

8. Your personal data will not be disclosed to third parties, except as provided for by law. In the case of 
submission of application documents by electronic means, the recipient of your data may be an entity 
acting on behalf of the administrator, ie an entity that is the operator of the postal service.  

9. Under the rules laid down in the provisions of the GDPR, you are entitled to: 
a. the right to access the personal data, 
b. the right to rectify them when they are inconsistent with the real state, 
c. the right to remove them, limit processing and transfer data - in cases provided for by law, 
d. the right to object to data processing, 
e. the right to lodge a complaint to the supervisory body - the President of the Office for Personal 

Data Protection, when you think that the processing of your personal data violates the provisions 
on the protection of personal data. 
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