
 

 

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

WNf-120/515//2021 

 

 
                          DZIEKAN 

Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko 

Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w 

Instytucie Romanistyki Wydziału Neofilologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Liczba stanowisk – jedno 

Wymiar etatu – pełny etat 

Planowany okres zatrudnienia – na czas nieokreślony 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 1 października 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 stopnia doktora nauk humanistycznych 

w dyscyplinie literaturoznawstwo; dorobku naukowego z zakresu frankofońskich literatur obszaru Ameryk, zwłaszcza 

Kanady (Québec); doświadczenia w ubieganiu się o granty badawcze; doświadczenia w prowadzeniu projektów 

badawczych; doświadczenia w prowadzeniu zajęć dotyczących kultur frankofońskich; biegłej znajomości języka 

polskiego i języka francuskiego. 

W procedurze konkursu kandydat może zostać poproszony o poprowadzenie zajęć/wykładu na wybrany przez siebie 

temat w języku francuskim.  

 

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: romanistyka@uw.edu.pl w terminie do dnia 15.05.2021 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 14.06.2021 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 April 2021  

WNf-120/515/2021 

 

          DEAN 

 

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

of Assistant professor at the Institute of French Studies. 

 

Number of positions – one 

Job status – full time 

Type of contract – employment for an indefinite period 

Envisaged job starting date – 1 October 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 PhD degree in the field of 

literary studies; academic achievements in the field of Francophone literature of the Americas, especially Canada 

(Québec); experience in applying for research grants; experience in conducting research projects; experience in 

conducting classes on francophone cultures; fluent knowledge of Polish and French. 

During the selection process, the candidate may be asked to lead classes / lectures on a topic of her/his choice in 

French.  

 

 

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: romanistyka@uw.edu.pl. The deadline for submitting documents is May 

15
th

, 2021. Expected date of competition result is June 14
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  

 


