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KONKURS 

NA STANOWISKO ADIUNKTA  

(w grupie badawczo – dydaktycznej; dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie) 

NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH  

I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

(Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego) 

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce z dnia 1 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz w Statucie UW (uchwała nr 443 

Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 

r. poz. 190). 

Warunki konkursu: 

 wykształcenie: posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o 

bezpieczeństwie (lub w dyscyplinie pokrewnej), 

 zainteresowania badawcze w obszarze nauk o bezpieczeństwie, psychologii 

bezpieczeństwa oraz nauk pokrewnych, 

 biegła znajomość języka nowożytnego (angielskiego i włoskiego) w mowie i piśmie, 

 posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze 

bezpieczeństwa oraz uczestnictwo w stażach naukowych za granicą, 

 doświadczenie w zakresie kierowania krajowymi i międzynarodowymi projektami 

badawczymi (doświadczenie w zakresie badań interdyscyplinarnych będzie 

dodatkowym atutem), 

 autorstwo punktowanych publikacji naukowych w obszarze  nauk o bezpieczeństwie, 

 udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, 

 doświadczenie w zakresie działań organizacyjno-administracyjnych. 

Zadania: 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz w języku angielskim w 

zakresie przedmiotów z obszaru bezpieczeństwa społecznego, psychologii 

bezpieczeństwa oraz nauk pokrewnych, 

 udział z referatami w konferencjach i seminariach krajowych i 

międzynarodowych,  

 prowadzenie prac badawczych w  obszarze bezpieczeństwa narodowego, 

 udział w pracach organizacyjnych prowadzonych w katedrze oraz na Wydziale. 

 



 

 

Wymagane dokumenty: 

1. podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), 

2. informacja o osiągnięciach naukowych wraz z wykazem publikacji, 

3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),  

4. życiorys naukowy, 

5. odpis dyplomu doktora habilitowanego,  

6. udokumentowana aktywność dydaktyczna, 

7. opinia dwóch samodzielnych nauczycieli akademickich nt. dorobku naukowego, 

8. potwierdzenie udziału w grantach badawczych oraz stażach i konferencjach naukowych, 

9. oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady 

przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego,  

10. informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula 

zgody (dostępna na http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).  

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi postawę do 

dalszego postępowania.  

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. 

Dokumenty należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w dziekanacie Wydziału, Gmach 

Audytoryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. 216 do dnia 3 czerwca 2021 roku. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 21 czerwca 2021 roku. 

 

Liczba etatów: 1  Okres zatrudnienia 1 rok  Wymiar etatu: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETITION 

FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR (ADIUNKT)  

(in the research and teaching group; discipline: security sciences) 

AT THE FACULTY OF POLITICAL SCIENCE  

AND INTERNATIONAL STUDIES 

(Department of Internal Security) 

 

The candidate should meet the conditions set out in the Law on Higher Education and Science 

Act of 3 Marach 2021 and in the University of Warsaw Statute (Resolution No. 443 of the UW 

Senate of 26 June 2019 on the adoption of the UW Statute, UW Monitor of 2019, item 190). 

Conditions of the competition: 

 education: a degree of habilitated doctor (doktor habilitowany) in the discipline of 

security sciences (or in a related discipline), 

 research interests in the field of security sciences, security psychology and related 

sciences, 

 fluency in spoken and written modern languages (English and Italian), 

 teaching experience in the field of security science and participation in scientific 

internships abroad, 

 experience in national and international research project management (experience in 

interdisciplinary research will be an advantage), 

 authorship of recognised scientific publications in the field of security sciences, 

 participation in national and international conferences, 

 organisational and administrative experience. 

Tasks: 

 conducting classes in Polish and English in the field of social security, security 

psychology and related sciences, 

 presenting papers at national and international conferences and seminars,  

 carrying out scientific research in the area of national security, 

 participating in organisational activities carried out at the Department and the 

Faculty. 

 

 

Documents required: 



 

11. an application to the Rector of the University of Warsaw with a statement of consent to 

the processing of personal data for the purposes necessary for the recruitment process in 

accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 

2018, item 1000), 

12. information on scientific achievements with a list of publications, 

13. a personal data form (to be downloaded from the UW website),  

14. an academic curriculum vitae, 

15. a certified copy of post-doctoral diploma,  

16. proof of teaching experience, 

17. opinions of two independent academic teachers on the candidate’s scientific 

achievements, 

18. a confirmation of participation in research grants and scientific internships and 

conferences, 

19. a statement by the candidate confirming that he/she has read and accepted the rules 

governing competitions for the position of academic teacher,  

20. information on processing of personal data - information clause and consent clause 

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

 

The competition is the first stage of recruitment procedure for the position of academic 

teacher, as defined in the Statutes of the University of Warsaw, and its positive outcome 

constitutes the basis for further proceedings.  

Applicants will be notified of the competition results by e-mail. 

All documents should be submitted by post or in person to the Dean's Office of the Faculty, 

Auditorium Building, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, room 216 until 3 june 2021. The 

competition will be concluded by 21 june 2021. 

 

Number of posts: 1  Term of employment 1 year  Working hours: 1 

 

 

 


