
 

Wydział Neofilologii UW                                          Warszawa, dn. 1 lutego 2021 r. 

WNf-120/482/2021 

 

 
                          DZIEKAN 

Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko 

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w 

Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Liczba stanowisk – jedno 

Wymiar etatu – pełny etat 

Planowany okres zatrudnienia – na czas nieokreślony 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 1 marca 2021 roku 

Warunki konkursu: 

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), a ponadto: tytułu co najmniej doktora nauk 

humanistycznych w zakresie historii kolonialnej Ameryki Łacińskiej, specjalizacji w zakresie studiów 

latynoamerykanistycznych, zainteresowań badawczych obejmujących historię kolonialną Ameryki Hiszpańskiej, 

doświadczenia w pozyskiwaniu grantów lub stypendiów zagranicznych, doświadczenia badawczego w pracy 

archiwalnej, co najmniej pięcioletniego stażu pracy na wyższej uczelni, doświadczenia w nauczaniu historii 

kolonialnej Hiszpanii i Ameryki Hiszpańskiej oraz metodyki badań historycznych na poziomie uniwersyteckim, 

biegłej znajomości (near to native) języków hiszpańskiego i polskiego oraz bardzo dobrej znajomości angielskiego, 

dorobku naukowego w tematyce historii kolonialnej Ameryki Hiszpańskiej. 

 

 

  Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie  

2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu 

Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/) 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela 

akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii:  

https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/) 

4. Dyplom doktora 

5. Życiorys  

6. Kwestionariusz osobowy  

7. Wykaz publikacji 

8. Opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy 

9. Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/ 

Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na adres: e.velasco@uw.edu.pl w terminie do dnia 24 marca 2021 r. 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość rejestrowania przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz prawo do 

skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 kwietnia 2021 r. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania.  

   

                                   Dziekan  

                        Wydziału Neofilologii 

 

 

                             prof. ucz. dr hab. Robert Małecki  
 

 



Faculty of Modern Languages UW                                     Warsaw, 1 February 2021  

WNf-120/482/2021 

 

          DEAN 

 

of the Faculty of Modern Languages, University of Warsaw invites applications for the position  

of Assistant Professor (research-teaching staff) at the Institute of Iberian and Ibero-American Studies. 

 

Number of positions – one 

Job status – full time 

Type of contract – permanent 

Envisaged job starting date – 1 March 2021 

 

Requirements: 

The competition is open to persons who meet the conditions set out in art. 113 of the Act on Higher Education and 

Science (Journal of Laws of 2020, item 85, as amended) and who meet the requirements: - a doctorate in humanities in 

Latin American colonial history, specialization in Latin American studies, research interests including Spanish 

colonial history, experience in obtaining grants or foreign scholarships, research experience in archival work, at least 

five years of teaching experience at a university, experience in teaching colonial history of Spain and Spanish America 

and methodology of historical research at university level, fluent knowledge (near to native) of Spanish and Polish and 

a very good command of English, scientific achievements in Spanish colonial history. 

 

 

Candidates are asked to submit the following documents: 
1. Letter of application to His Magnificence 

2. Information on the processing of personal data (the form is available at the University of Warsaw webpage: 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-i-formularze/) 

3. Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at 

the University of Warsaw (the form is available at the Faculty of Modern Languages webpage: 

https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2) 

4. PhD diploma 

5. Professional CV 

6. Filled-in personal data form 

7. List of publications 

8. Letter of reference from professor or a person who holds certificate of habilitation degree or habilitation-

equivalent qualification in Humanities 

9. Other important information and documents regarding the candidate’s interests and qualifications (at the 

candidate’s own discretion) 

 

Applications should be sent by email to: e.velasco@uw.edu.plS. The deadline for submitting documents is March 

24
th

,2021. Expected date of competition result is April 24
th

,2021 . The Competition Committee reserves the right to 

respond only to selected applications by e-mail and to record the interview in minutes. The competition is the first 

stage of the employment procedure for academic teachers under the Statute of the University of Warsaw.  

 

 

 

 

                          Dziekan  

                Wydziału Neofilologii 

 

 

                    prof. ucz. dr hab. Robert Małecki  

 


