Załącznik do Zarządzenia Nr 27./2018 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2018 r.

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU
Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW (instytut, katedra, zakład): Wydział Filozofii Chrześcijańskiej,
Ośrodek Projektowy, Centrum Psychologii Stosowanej
STANOWISKO: asystent-specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w projekcie nr
POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020., kierowanym przed dr hab. Jana Cieciucha, prof. UKSW
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia, pedagogika
specjalność: psychologia rozwoju, pedagogika
DATA OTWARCIA KONKURSU: 1 lutego 2019 r.
DATA ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 5 marca 2019 r. (do godz. 12.00)
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: www http://www.wfch.uksw.edu.pl/konkursy
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): zadaniem asystenta będzie praca przy tworzeniu narzędzi do diagnozy
dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wymagane jest doświadczenie praktyczne oraz
dorobek naukowy w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
I. Warunki konkursu:
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn.zm.) i Statucie UKSW,
oraz posiada:



stopień naukowy: magistra psychologii lub pedagogiki
udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: psychologii lub pedagogiki na temat specjalnych
potrzeb edukacyjnych

a nadto wymagania dodatkowe określone w załączniku do ogłoszenia
II. Wymagane dokumenty:
1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem.
Na podaniu należy dopisać: „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;
4) wykaz dorobku naukowego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska – z uwzględnieniem
wymogów uchwały 62/2017, § 1 ust. 1 pkt. 1) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych
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monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych
i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych
5) informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym;
6) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o złożeniu
oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego w UKSW;
7) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.
III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.
IV. Wydział nie zapewnia mieszkania.
V. Dokumenty należy składać w Instytucie Psychologii UKSW, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
budynek 14, pokój 01.
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, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet

Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Inspektorem Ochrony Danych w (Nazwa ADO) jest Prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW, tel. 22 561 88
31, adres email: 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 § 1a 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.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji proces 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 profilowaniu.
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ZAŁĄCZNIK - KARTA REKRUTACYJNA
Data: …………
Imię i Nazwisko: …………
Stanowisko: Asystent-specjalista ds. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(projekt POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
WYMAGANIA ORAZ INFORMACJA O ICH SPEŁNIANIU
Wymagane wykształcenie:
(a) - wyższe magisterskie: psycholog, logopeda, pedagog specjalny (w tym m.in.: tyflopedagog,
surdopedagog, itp.)

Informacja, w jaki sposób są spełnione wymagania dotyczące wykształcenia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wymagana wiedza i doświadczenie:
(a) - wiedza z zakresu trendów w psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, pedagogiki ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki poradnictwa psychologicznopedagogicznego
(b) - najnowsza wiedza i doświadczenie w zakresie psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży
(adekwatnie do specjalności:. niesłyszących i słabosłyszących, ; niewidomych i słabowidzących;
z niepełnosprawnością intelektualną; z autyzmem, w tym zespołem Aspergera; zagrożonych
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; pochodzących z innych kultur,
wielojęzycznych, powracających z emigracji; w obszarze innych specjalnych potrzeb edukacyjnych)
(c) - min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w oświacie i/lub z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w obszarze (przedszkole, szkoła, ośrodek, placówka, poradnia
psychologicznopedagogiczna, placówka doskonalenia nauczycieli)
(d) - min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu rozpoznania potrzeb, umiejętności, funkcjonowania
dzieci i młodzieży oraz planowania dla nich pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających
pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar osobowościowy
nr projektu: POWR.02.10.00-00-9003/17

Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających
pomoc psychologiczno-pedagogiczną - obszar emocjonalno-społeczny
nr projektu: POWR.02.10.00-00-9004/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych i/lub w opracowywaniu narzędzi/kwestionariuszy/ankiet
i materiałów do prowadzenia procesu postdiagnostycznego
(e) - znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy
(f) - doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych i/lub indywidualnych z dziećmi i młodzieżą
i/lub pracy z dorosłymi w obszarze pomocy psychologicznopedagogicznej
(g) - doświadczenie w pracy i opracowywaniu materiałów do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi; w tym prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci i młodzieży i/lub osobami dorosłymi (np. praca z grupą, prowadzenie zajęć indywidualnych)
(h) - doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami/specjalistami w obszarze oświaty

Informacja, w jaki sposób są spełnione wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia:
(należy odnieść się do wszystkich kryteriów od a do h)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Załączniki potwierdzające zdobyte wykształcenie, wiedzę i doświadczenie
1) …
2) …
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