
 

                                     
                                    

      

  

 

                                    Ogłoszenie o konkursie na stanowisko                                    
           Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

                na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki 

     specjalność: statystyka 
 

Zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym,  za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie 
więcej niż:  1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników  badawczo-dydaktycznych (Matematyka),  specjalność statystyka. 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r, poz 1668 z późn. zm.) 
Warunki zatrudnienia:  od 1 października 2020 r. ,  pełny etat, zatrudnienie na 4 lata z możliwością przedłużenia na czas 
nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy w ostatnim roku zatrudnienia. 
W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze 
pensum 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim 
Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta powinny posiadać: 

1* stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka/matematyka (lub nauk pokrewnych) uzyskany w ciągu 
ostatnich 4 lat; 

2* znaczące publikacje badawcze z matematyki lub informatyki w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym oraz 
na konferencjach; 

3* doświadczenie w pracy dydaktycznej w specjalności związanej z konkursem oraz gotowość do podejmowania           działań 
organizacyjnych związanych z dydaktyką; 
4 * doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach i konferencjach) 
Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów: 
1) zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM ze wskazaniem instytutu w którym kandydat chciałby 
podjąć pracę, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych (w załączeniu) 
2) odpis dyplomu doktorskiego; 
3) życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, przygotowany według wzoru (patrz strona   
http://www.mimuw.edu.pl/dla_pracownika/dok-form/dokumenty/konkurs/, 
4) kopie  wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace); 
5) opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony). 
6) nazwiska 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie 
Materiały należy przesłać dodatkowo w postaci plików pdf na adres e-mail:konkursy@mimuw.edu.pl  ze wskazaniem w nazwie 
przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska. 

 
Termin zgłoszeń upływa dnia  31 stycznia 2020 roku 

 
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i 
Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w 
dniu 31 maja 2020 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW 
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do 
dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, w którym potwierdza, że 
zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów. Zarządzenie Rektora UW nr 106 
Par. 119, 122 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019 
 
Prof. Paweł Strzelecki 
Dziekan 

http://www.mimuw.edu.pl/dla_pracownika/dok-form/dokumenty/konkurs/
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26PagedPrev%3DTRUE%26p%5Fte%3D2019%26p%5Fee%3D211%252e000000000000%26p%5FID%3D4958%26PageFirstRow%3D91%26%26View%3D%7b2B21B394%2DB898%2D4172%2DB5AB%2D033F675AED32%7d
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=4934&Source=https%3A%2F%2Fmonitor%2Euw%2Eedu%2Epl%2FLists%2FUchway%2FAllItems%2Easpx%3FPaged%3DTRUE%26p%5Fte%3D2019%26p%5Fee%3D212%252e000000000000%26p%5FID%3D4959%26PageFirstRow%3D181%26%26View%3D%7b2B21B394%2DB898%2D4172%2DB5AB%2D033F675AED32%7d


 

                                     
                                    

      

  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z 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), 
Uniwersytet Warszawski informuje: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@adm.uw.edu.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; 

4. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym; 

6. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 

danych osobowych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie; 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

KLAUZULA ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 
wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze 
mnie danych osobowych jest dobrowolne 
.....................................   .............................................................................................. 
(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

                                     

                                    
      

  

 


