Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko
Badacza/Badaczki
w zakresie ewaluacji
w ramach udziału w projekcie: Inkubator Włączenia Społecznego
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1: Innowacje społeczne

Opis stanowiska:
Osoba prowadząca bieżący kontakt z grantobiorcami, koordynująca realizację i realizująca wywiady
z interesariuszami, odpowiedzialna także za analizę dokumentacji wytworzonej w procesie przygotowania
do testowania i w trakcie testowania, bierze aktywny udział w pracach analitycznych na etapach ewaluacji
on-going i ex-post, w tym bierze udział w analizie danych zastanych dot. innowacyjności projektów.
Umowa o pracę 0,5 etatu na okres 06.2021-03.2023

Zakres obowiązków:
1. Współudział w pracach ewaluacji ex-ante, ex-post oraz on-going (formatywnej).
2. Prowadzenie szkoleń badaczy terenowych i koordynacja ich prac w terenie.
3. Rekrutacja grantobiorców i użytkowników końcowych do udziału w badaniach terenowych.
4. Prowadzenie wywiadów pogłębionych z użytkownikami końcowymi w formie TDI/IDI
(telefonicznych wywiadów pogłębionych lub osobistych).
5. Sporządzanie gridów (głównych wniosków w odniesieniu do pytań́ badawczych) i podsumowań́
z przeprowadzonych wywiadów i kontaktów.
6. Analiza danych zastanych (ADZ) w odniesieniu do ocenianych innowacji, w tym zbieranie informacji
i przygotowywanie wniosków dot. innowacyjności.
7. Współautorstwo produktów wypracowanych w procesie ewaluacji, w tym współautorstwo raportu
końcowego z ewaluacji.
Wymagane kwalifikacje i kompetencje:
• doświadczenie w badaniach empirycznych (terenowych) - wymagany udział w min. 3 projektach
ogólnopolskich i min. 5 lat doświadczenia (w dowolnej formie i roli związanej z badaniami
społecznymi),
• umiejętność prowadzenia badań, analizowania danych i przygotowywania opracowań,
• doskonała znajomość ́ technik prowadzenia wywiadów pogłębionych, w tym metod aktywnego
dopytywania,
• wymagane kompetencje miękkie konieczne do właściwej rekrutacji respondentów,
• umiejętność pracy zespołowej.

Wymagane cechy:
 wysoka kultura osobista
 zdolności komunikacyjne
 dobra organizacja pracy własnej
 umiejętność analitycznego myślenia
 umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:
• CV w wersji elektronicznej oraz list motywacyjny (w jednym pliku max. do 5 MB),
• (opcjonalnie) autorskie/współautorskie opracowania/raporty/publikacje lub inna dokumentacja,
która potwierdza doświadczenia w badaniach (max. 3)

Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji potwierdzone formularze „informacji o przetwarzaniu danych
osobowych” oraz „zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (w jednym pliku) na adres: ceapp@uj.edu.pl do dnia
31 marca 2021 r. Pytania związane z ogłoszeniem można kierować na ten sam adres. Kierownikiem
projektu na UJ jest dr. hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty można będzie odbierać w terminie od dnia 30.04.2021 roku do dnia 10.05.2021 roku.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy
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, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663
12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia
18.03.2021 w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia
18.03.2021 na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą
jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na
przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje
w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych
osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na
warunkach i zasadach określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
można przesłać e-mailem na adres: ceapp@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dziennik
Podawczy UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, dla Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, dr hab.
Jolanta Perek-Białas, prof. UJ), lub wycofać osobiście stawiając się w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk
Publicznych, ul. Ingardena 3, pok. 209, 30-060 Kraków.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

