Cracow, 6 December 2021
Institute of Psychology of the Jagiellonian University
announces a call for
SCIENTIFIC SCHOLARSHIP FOR YOUNG RESEARCHERS
at the Faculty of Philosophy, in the Institute of Psychology, in the Department of
General Psychology, within the project:

„Is it fake? How meaning, attention, and emotions shape
perceived authenticity of photojournalistic photographs.”
funded by National Science Center, OPUS 20
According to the article 3.3 of Regulations for awarding NCN scholarships for NCNfunded research projects, the scholarship may be awarded to a person who meets any
of the following criteria: is a student of a full-time first or second-cycle degree
programme or uniform Master’s studies at a university in Poland; is a participant in a
doctoral programme; is a doctoral candidate at a doctoral school.
We invite to apply:
 students of uniform Master’s studies (at least the fourth year of study) or students
of the second-cycle degree programme (in the field of psychology or related
sciences),
 participants in a doctoral programme,
 doctoral candidates at a doctoral school,
 individuals interested in participation at a doctoral school.
Requirements:
 interest in cognitive processes, natural scene perception and image understanding,
as well as vision-related attentional and memory processes,
 familiarity with statistical software and statistical data analysis,
 fluency in written and spoken English.
 programming skills and ability to deploy classification and object recognition
algorithms would be a definite bonus
According to the article 3.12 of Regulations for awarding NCN scholarships for NCNfunded research projects following criteria are considered:
 the candidate’s research achievements, including publications in prestigious
academic press /journals (50% of the final score),
 research-related achievements, scholarships, awards and research experience
gained in Poland or abroad, research workshops and training courses, participation
in research projects (20% of the final score),
 the candidate’s competence to carry out specific tasks in the research project (30%
of the final score).

Duties include:
 preparation of study materials,
 implementation of research procedures,
 eye-tracking equipment & physiology measurement equipment handling and maintenance;
 programming and data automation
 conducting experiments in the laboratory,
 entering data from the experiments to the statistical software,
 conducting statistical analyses,
 interpretation of the results,
 preparation of publications and conference presentations,
 presentation of the results at the scientific conferences,
 attendance in the research team meetings,
 time flexibility – on-site work at the Institute of Psychology of the Jagiellonian
University for about 8 hours per day from Monday to Friday. Short term remote
work is possible. Working hours will be determined considering schedule of the
classes of the applicant.
We offer:
 scholarship, 5000 PLN per month, for 40 months,
 open space desk,
 opportunity for scientific development and improvement of research skills,
 co-authoring of publications created by the Research Team,
 opportunity to participate in Polish and international conferences,
 opportunity to implement own research projects in cooperation with the members
of the Research Team.
Required documents:
Applicants shall submit the following documents at the Institute of Psychology of the
Jagiellonian University, Kraków, ul. Ingardena 6, room. 6.09 or send them by e-mail to
the following address: michal.kuniecki@uj.edu.pl
1. application with a cover letter in English,
2. resume in English, including information on awards resulting from scientific
research, scholarships, awards, scientific experience gained outside the parent
research unit in the country or abroad, workshops and scientific training,
participation in research projects,
3. certificate of student status and year of study or a copy of the university diploma,
or certificate of participation in doctoral studies or a doctoral school,
4. a list of publications and conference presentations,
5. copies of published articles,
6. letter of recommendation in English,

7. signed information on the processing of personal data (attached to this
announcement).
The deadline for application submission: January 31, 2022.
Selected candidates will be invited to an interview in English.
The call will be resolved no later than February 15, 2022.
Regulations for awarding NCN scholarships for NCN-funded research projects:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwalyrady/2019/uchwala25_2019-zal1_ang.pdf
Summary of the project: http://eapl.psychologia.uj.edu.pl/projects/7/
For more information about this call, please contact Dr. Michał Kuniecki, the principal
investigator of the project, e-mail: michal.kuniecki@uj.edu.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, iż:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia
24, 31-007 Kraków.
II. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Jagiellońskim jest Pani Monika Tokarczyk,
ul. Gołębia 24 pok.31, adres e-mail: iod@uj.edu.pl, tel. (12) 663 12 25.
III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury
konkursowej, a w razie przyjęcia do pracy - w związku z wykonywaniem umowy
stypendialnej.
IV. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do
uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, a po
zakwalifikowaniu, w celu zawarcia umowy stypendialnej zgodnie z Rozporządzeniem
Ogólnym.
VI. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich na podstawie: jeżeli
Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu
w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na
podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie
wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia
procedury konkursowej, a w razie zawarcia umowy stypendialnej po jej wygaśnięciu w
celach archiwalnych przez 50 lat.
VIII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
instytut.psychologi@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres Instytut Psychologii, ul. R.
Ingardena 6,030-060 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w jw.
IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia Ogólnego.
Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
10.05.2018 (Dz.U 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej
zgody.
…………………………………………………………………
Miejscowość, data, czytelny podpis

