SDNH: Rekrutacja 2022/2023
Zasady przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z Kandydatami:
Rozmowy Kwalifikacyjne zorganizowane zostaną przez Komisje Rekrutacyjne poszczególnych
Programów przy zachowaniu zasad ogólnych określonych w Zarządzeniu nr 41 Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku.
W szczególności przyjęte zostaną następujące zalecenia:
1) Rozmowy przeprowadzone zostaną za pomocą platformy MS Teams z kont utworzonych przez
Kierowników poszczególnych Programów.
2) O wyborze technologii informatycznej i ogólnej procedurze przeprowadzenia rozmowy oraz
terminie rozmowy Kandydaci zostaną poinformowani przez Sekretarzy Komisji w korespondencji
mailowej na tydzień przed datą rozmowy (za potwierdzeniem zwrotnym otrzymania takiej
informacji). Dla kandydatów spoza UJ niezbędne jest przeprowadzenie testowego połączenia w
celu upewnienia się, że warunki techniczne są spełnione.
3) W nadzwyczajnych sytuacjach do obecności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej może być
dopuszczona wyznaczona przez Dyrektora SDNH osoba, niebędąca członkiem komisji, służąca
komisji wsparciem technicznym;
4) Rozmowy kwalifikacyjne mogą być rejestrowane przez Sekretarzy wyłącznie w trakcie
odbywania rozmów z kandydatami (z wyłączeniem innych elementów posiedzenia komisji, takich
jak obrady, konsultacje, czy przerwy).
5) W celu przystąpienia do Rozmowy Kwalifikacyjnej Kandydat musi wcześniej potwierdzić:
a) dostęp do urządzeń obsługujących wybraną technologię informatyczną, wyposażonych w
kamerę i mikrofon, oraz posiadanie dostępu do sieci Internet, zapewniającego odpowiednią
jakość przekazu audio i wideo,
b) przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie przebywał Kandydat w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej, aby rozmowa mogła zostać skutecznie przeprowadzona. Dopuszcza się
obecność w pomieszczeniu innych osób, o ile wynika to z ustalonych z DON UJ (Dział Obsługi
Niepełnosprawnych) warunków adaptacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
6) Przed rozpoczęciem Rozmowy komisja (Sekretarz) zweryfikuje tożsamość Kandydata i
poinformuje go o zasadach przeprowadzenia Rozmowy.
Sekretarz Komisji dokona weryfikacji w dwóch etapach:
a) Weryfikacja tożsamości. Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia w kamerze w sposób
widoczny dokument tożsamości ze zdjęciem przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
b) Odpowiedzi na trzy wybrane pytania dotyczące informacji podanych przez Kandydatów w
arkuszach informacyjnych.

7) Komisji przysługuje prawo weryfikacji warunków dotyczących pomieszczenia, w którym
przebywa Kandydat.
8) W trakcie trwania Rozmowy Kandydat ma obowiązek stałego udostępniania dźwięku i obrazu
oraz nieprzerwanie znajdować się w kadrze kamery.
9) W przypadku przerwania połączenia pomiędzy Kandydatem a Komisją w trakcie trwania
Rozmowy, należy podjąć próbę wznowienia połączenia. W przypadku gdy to nie jest możliwe,
należy powtórzyć próbę po zakończeniu przesłuchania ostatniego kandydata przewidzianego na
dany dzień w harmonogramie przyjętym przez komisję.
10) Nagranie z przebiegu Rozmowy Kwalifikacyjnej przechowuje się do końca okresu
odwoławczego od decyzji komisji rekrutacyjnych do SDNH (do końca grudnia 2022).

