
 

WNKS.1220-05/2021 

Konkurs otwarty  na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce 

Uniwersytetu Warszawskiego 

do objęcia 1 etat z dniem 01.10.2021  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo  

o szkolnictwie  wyższym  i  nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz 85 ze zm.) 

oraz  Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (§119, pkt. 1) 

 

Nazwa stanowiska : adiunkt 

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna 

Liczba stanowisk do obsadzenia: 1 na pełny etat 

Okres zatrudnienia: 2 lata (od 1 października 2021 do 30 września 2023) 

                      

Wymagania kwalifikacyjne: 

 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych 

 dorobek naukowy w zakresie historii sztuki udokumentowany publikacjami 

 biegła znajomość języka polskiego 

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych 

      w tym języku 

 

Kryteria dodatkowe: 

 doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych 

przyznanych w drodze konkursu 

 doświadczenie dydaktyczne 

 doświadczenie w działalności organizacyjnej  

 znajomość innych języków obcych 

 

Wymagania wobec kandydata, który zostanie przyjęty do pracy w wyniku procedury 

konkursowej: 

 prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie nauki o sztuce i publikowanie wyników badań 

w wydawnictwach właściwych z punktu widzenia ewaluacji jakości działalności naukowej w 

dyscyplinie nauki o sztuce 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 godzin rocznie, w tym zajęć z zakresu sztuki 

nowoczesnej lub współczesnej oraz innych zajęć zleconych przez osoby odpowiedzialne za 

przygotowanie oferty dydaktycznej w Instytucie Historii Sztuki UW 

 złożenie wniosku o finansowanie projektu badawczego do instytucji przyznającej finansowanie ze 

środków publicznych w drodze konkursu (nie dotyczy osób kierujących analogicznymi 

projektami, których okres realizacji obejmuje co najmniej połowę okresu zatrudnienia) 



 gotowość do objęcia funkcji administracyjnych związanych z działalnością Instytutu Historii 

Sztuki UW 

 

Wymagane dokumenty: 

 życiorys naukowy zawierający listę publikacji z ostatnich 10 lat 

 wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach wyższych w ciągu ostatnich 5 lat 

 sylabusy dwóch, zróżnicowanych tematycznie konwersatoriów z zakresu sztuki nowoczesnej lub 

współczesnej (po 30 godzin dydaktycznych), zgodnych z programem studiów stacjonarnych w 

Instytucie Historii Sztuki UW, które kandydat mógłby prowadzić w roku akad. 2021/2022 

 zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (oryginał lub poświadczona kopia) 

 podanie do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o przyjęcie do pracy 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: 

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

 oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (do 

pobrania ze strony: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) 

 oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w ramach procesu rekrutacji do pracy, wraz z 

klauzulą zgody (do pobrania ze strony: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) 

 oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania konkursów na 

stanowisko nauczyciela ( w załączeniu). 

 
Dokumenty, zawierające dane kontaktowe kandydata (adres pocztowy, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej), należy składać do 10 maja 2021 r. w Sekretariacie Instytutu Historii Sztuki 

UW, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpłynięcia 

kompletu dokumentów do Sekretariatu). Kandydaci otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia na konkurs. 

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni przez komisję konkursową na rozmowę kwalifikacyjną. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2021 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o 

wynikach konkursu pocztą elektroniczną. 

Informujemy, że konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego 

procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie 

stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………………………………  
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………  
(jednostka organizacyjna UW) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania 

konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie 

Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r.  

 

 

 

 

Warszawa, dnia……………….. 

 

 

 

………………………………….. 
                             (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNKS.1220-  05/2021 

Open call for assistant professor position 

in research and teaching  

in the Institute of Art History, Faculty of Culture and Arts  

of the University of Warsaw 

one full time position starting from 1.10.2021 

 

The  call  is  open  for  all  the  applicants  meeting  requirements  of  the Law on Higher Education and Science 

 of 20 July 2018 (Dz. U. z 2020, item 85,as amended ) and the Statute of the Warsaw University (§ 119, art. 1). 

 

Position type: assistant professor 

Group of employees: research and teaching 

Number of positions to be filled: 1 full-time  

Period of employment: 2 years (1 October 2021 to 30 September 2023) 

 

 

Requirements: 

- PhD diploma in Humanities 

- Strong academic record, including publications 

- Fluency in both Polish and English 

 

 

Additional qualifications: 

- Record of leading or participating in research projects funded by public institutions, with 

funds allocated through open calls- Relevant teaching experience 

- Excellent organizational skills 

- Knowledge of other languages will be an advantage 

 

 

Successful candidate will be expected to: 

- Conduct research in the discipline of art studies 

- Adopt the publishing strategy in line with the evaluation of the discipline of art studies 

- Prepare and teach courses (210 teaching-hours per annum), including courses on the history 

of modern or contemporary art, as well as other courses assigned by the respective Faculty 

Chair 

- Submit an application for funding of a research project, funded by a public institution and 

granted through an open call (except for the PIs of similar ongoing projects with the 

implementation period at least until August 30th, 2022) 

- Be ready to assume administrative tasks 

 

 



List of required documents: 

- Academic CV, including the list of scientific publications from the last 10 years 

- List of courses conducted in higher education institutions over the last 5 years 

- Syllabi of the two thematically diversified courses in the field of history of modern or 

contemporary art (30 teaching-hours each), within the scope of the full-time study programme 

(to be carried out in the academic year 2021/2022) 

- PhD diploma certificate 

- Letter of application to His Magnificence Rector of the University of Warsaw 

- Personal questionnaire for the person applying for employment (available at: 

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

- Statement on primary place of employment (available at: 

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

- Information on the processing of personal data (available at: 

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

-- Statement of the candidate joining the competition confirming that they have read and 

accepted the rules for conducting competitions for the position of an academic teacher 

(attached). 

 

Documents (including candidate’s contact phone number and e-mail address) should be 

submitted in person or by post by May 10
th

, 2021 (the day of receipt of the application 

prevails) to the Administrative Office of the Institute of Art History, Prosta 69, 00-838 

Warszawa. Confirmation of acceptance of documents for the call will be sent by e-mail. 

 

The selected candidates can be invited for an interview. The results of the call will be 

announced by July 15
th

, 2021. Candidates will be informed about the results by e-mail. 

 

The competition is the first stage of the recruitment process as described in the Statute of the 

University of Warsaw, and its positive result will be a basis for further administrative 

processing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

………………………………………… 

(first name and surname) 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

 (UW organisational unit) 

 

 

DECLARATION 

 

 

 I declare that I have read and accepted the rules for job applications for  

a position of an academic teatcher at the University of Warsaw as specified by  

degree No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of 27 September 2019. 

 

 

 

 

Warsaw, ………………… 

                                 …………………………………………… 

            (signature)  

 

 

 

 

 


