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Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

ogłasza 

K O N K U R S 

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego 

w Zakładzie Badań Wschodnich 

Instytutu Studiów Międzynarodowych 

1 etat 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 

lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i Statucie Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

Wymogi konkursowe:  

1. Posiadanie stopnia doktora nauk o polityce 
2. Tytuł magistra prawa / administracji 
3. Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub innymi dokumentami w 

stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych. 
4. Umiejętność i wiedza, dorobek naukowy oraz kwalifikacje metodyczne niezbędne do 

prowadzenia zajęć z zakresu: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, prawo 
oraz seminariów dyplomowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i 
międzynarodowego. 

5. Posiadanie znacznego dorobku naukowego.  
6. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych oraz 

w realizacji zespołowych projektów badawczych 
7. Doświadczenie w pracy organizacyjnej; 
8. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego. 

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
2. Kwestionariusz osobowy 
3. Życiorys 
4. Autoreferat zawierający charakterystykę ̨dotychczasowych doświadczeń naukowych, 

dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o 
mobilności oraz plany rozwoju naukowego 

5. Wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu 
organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki 

6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac 
nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego 

7. Odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego.  
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.  

Dokumenty przesłać elektronicznie na adres praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na 

stanowisko adiunkta 

mailto:praca@uwr.edu.pl


w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 

ponadto: dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą 

elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: wns@uwr.edu.pl bez pośrednictwa 

kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, 

zrzeka się prawa wglądu w te listy 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  połowy lutego 2020 r. Zatrudnienie od 24 lutego 2021 

r. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). 

Na podaniu należy dopisać:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac 

Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 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/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1000). 

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami 

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn 
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Dean of the Faculty of Social Sciences 

of the University of Wrocław 

organises a  

COMPETITION 

concerning a post-docresearch and teaching position (adjunct) 

at the Section of International Economic Relations and European 

Integration 

 of the Institute of International Studies 

full-time position 

Applications will be considered in the recruitment process, if they meet the requirements 

defined in the Act of 20 July 2018.  "Law on Higher Education and Science" and in the 

Statute of the University of Wrocław.  

Competition requirements: 

1. PhD in Political Science; 

2.    Master's degree in law / administration; 

3.    Fluent knowledge of the English language confirmed by a certificate or other documents to the extent 

that allows you to conduct classes freely. 

4.    Skills and knowledge, scientific achievements and methodological qualifications necessary to conduct 

classes in the field of: international relations, national security, law and diploma seminars in the field of 

national and international security. 

5.    Scientific achievements 

6.    Experience in obtaining external funds for the implementation of scientific research and in the 

implementation of team research projects 

7.    Experience in organizational and team work; 

8.    Well-defined scientific development plan; 

 

Candidates intending to apply within the competition should provide the following 

documents: 

8. Application to the Rector of the University of Wrocław 

9. Personal questionnaire 

10. Resume 

11. Summary of professional achievements including characteristics of previous experience in science 

and teaching, of other achievements related to science popularisation and organisation, information 

on mobility and scientific development plans 



12. List of publications, previous experience in teaching and other achievements related to science 

popularisation and organisation of scientific undertakings 

13. Electronic versions of two most important publications (or manuscripts of unpublished works) 

considered by the candidate as representative for their scientific work 

14. A copy of the PhD and MA diplomas. 

All documents should be signed by the candidate.  

The documents should be submitted electronically to praca@uwr.edu.pl indicating the 

message subject: post-doc position competition 

no later than by 2020 

further: two recommendation letters, reserving that those letters should be sent by e-mail 

to the Commission Chairman at: wns@uwr.edu.pl directly, not via the candidate and 

they are disclosed to the Commission members only, while by applying within the 

competition, the candidate waives a right to read these letters 

The competition will be decided by mid-February 2020. Employment starts from 

February 24, 2021 

The university does not provide housing. 

The application should have the following note: "I consent to processing of my personal data contained in my job offer for 

the needs of the recruitment process" (in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, 

Journal of Laws No. 133, item 883, as amended). 

The application should have the following note: 
"I consent to processing of my personal data for the purposes of organising and conducting the competition and providing information about 

the results of the competition. I acknowledge that the controller of the personal data is the University of Wrocław, Plac Uniwersytecki 1, 50-

137 Wrocław. I am aware that provision of data is voluntary, but necessary to achieve the purposes for which they were collected in 

accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000). " 

Legal basis: Regulation of the European Parliament and of the Council no. 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 

Protection Regulation) and Act of 10 May 2018 on protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000). 

*The University reserves a right to interview only selected candidates 

*The University reserves a right not to conclude the competition quoting no grounds 
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