KONKURS
NA STYPENDYSTĘ/STYPENDYSTKĘ W PROJEKCIE NAUKOWYM
FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM
NAUKI
W OŚRODKU BADAŃ NAD MIGRACJAMI
(ZESPÓŁ POLITYK MIGRACYJNYCH)
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami)
, Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN nr
25/2019 z dnia 14 marca 2019 r) oraz Statucie UW.
Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki:
✔ status doktoranta w szkole doktorskiej w obszarze nauk o zdrowiu;
✔ zainteresowanie funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz za granicą;
✔ dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe z zakresu systemu ochrony zdrowia;
✔ biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
✔ zainteresowanie procesami migracyjnymi personelu medycznego
✔ odbycie staży naukowych w uznanych międzynarodowo zagranicznych ośrodkach
naukowych także będzie dodatkowymi atutami.

Zadania:
Udział w realizacji projektu naukowego pt. „Plany migracyjne studentów uczelni
medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”, w tym w
szczególności:
✔ przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących procesów migracyjnych
personelu medycznego w Polsce i za granicą;
✔ udział w realizacji oraz opracowywaniu wyników badań CAWI oraz prowadzenie
pogłębionych wywiadów indywidualnych wśród personelu medycznego oraz
ekspertów

mających

unikatową

wiedzę

na

temat

migracji

osób

wysokokwalifikowanych;
✔ przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących emigracji i imigracji
personelu medycznego w Polsce;
✔ przygotowywanie materiałów zawierających wyniki badań realizowanych w
projekcie;

✔ udział w przygotowywaniu tekstów naukowych do opublikowania w
prestiżowych czasopismach naukowych;
✔ udział w konferencjach naukowych;
✔ wspieranie kierownika w innych pracach, związanych z realizacją projektu.
Wymagane dokumenty:
1. podanie do Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego z
dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000);
2. potwierdzenie posiadania statusu doktoranta;
3. informacja o osiągnięciach naukowych wraz z ewentualnym wykazem publikacji,
4. potwierdzenie znajomości języka angielskiego;
5. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula
zgody (dostępna na https://www.migracje.uw.edu.pl ).
Konkurs jest pierwszym etapem procedury określonej w Statucie UW, a jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
Dokumenty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
migracje.medykow@uw.edu.pl oraz konkursy.obm@uw.edu.pl do 23:59 27.03.2022 roku. W
tytule maila proszę wpisać sygnaturę
S-P-OPUS20-1.1/2022 Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu 15.04.2022 roku.
Informacje na temat projektu naukowego, w którym oferowane jest stypendium można znaleźć
na stronie internetowej: http://www.migracje.uw.edu.pl/projects/medycy/
Liczba stypendiów: 1
Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
Wymiar zaangażowania: 20 godzin tygodniowo
Kwota stypendium: 2500 PLN miesięcznie (koszt w projekcie)

................................................................
imię i nazwisko

Informacja dotycząca przetwarzania 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.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD 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 IOD 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 pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i
nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na
podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście
motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w
celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne
kategorie danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich
przetwarzanie4, która może przyjąć poniższe brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9
ust. 1 RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych
dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.
1

Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami)
2
Art. 6 ust. 1 lit. b 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.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO);
3
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4
Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych
naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe
brzmienie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych
naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając
maila na adresy migracje.medykow@uw.edu.pl oraz konkursy.obm@uw.edu.pl
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 zgody 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 przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań
służbowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego 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, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:
▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
▪ 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.

Informacja o wymogu podania danych

5

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Art. 7 ust. 3 RODO;
7
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
8
https://www.privacyshield.gov
6

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 kandydata)

