
Z upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO 

ogłasza konkurs na stanowisko 
asystenta w zakresie samorządu terytorialnego

w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
na czas określony (dwa lata) od 01.10.2016 r.

Wymiar etatu – pełen etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365) z późniejszymi 
zmianami. 

Wymagania:
• dyplom doktora w zakresie nauk o polityce lub prawnych
• dorobek naukowy w zakresie samorządu terytorialnego
• doświadczenie  w  prowadzeniu  zajęć  dydaktycznych  z  zakresu  ustroju  i  zasad 

funkcjonowania samorządu terytorialnego
• doświadczenie w pełnieniu funkcji organizacyjnych na uczelni
• doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów związanych merytorycznie 

z zakresem konkursu
• znajomość co najmniej jednego języka obcego, pożądany angielski 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
• podanie  o  zatrudnienie  na stanowisku asystenta  skierowane do JM Rektora  –  z 

koniecznością  umieszczenia  klauzuli  „Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych 
osobowych  zawartych  w  mojej  ofercie  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu 
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych  
Dz. U. nr 133 poz. 883)”

• życiorys naukowy
• informację o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych
• wykaz publikacji oraz inne informacje dotyczące prowadzonych badań naukowych
• co najmniej jedną opinię samodzielnego pracownika nauki
• odpis dyplomu magistra
• odpis dyplomu doktora
• kwestionariusz osobowy ze zdjęciem

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 lipca 2016 r. 
Dokumenty należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:
CSSTiRL UW
ul. Nowy Świat 4 pokój 113
00-497 Warszawa 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 lipca 2016 r., zainteresowani zostaną 
powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku  
nauczyciela  akademickiego,  a  jego  pozytywne  rozstrzygnięcie  stanowi  podstawę  do  dalszego 
postępowania.
Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. 


