
 

  

 

KONKURS  

NA STANOWISKO ADIUNKTA  

(w grupie badawczej – 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).  

Wymagania:  

 wykształcenie: posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki  o bezpieczeństwie 

(lub w dyscyplinie pokrewnej)  

 biegła znajomość języka angielskiego oraz języka węgierskiego (w mowie  i 

piśmie),  

 posiadanie dorobku naukowego w obszarze bezpośrednio związanym  z projektem 

badawczym (na przykład: populizm, skrajna prawica w  Europie, polityka ochrony 

demokracji),  

 doświadczenie w realizacji projektów badawczych indywidualnych lub  

zespołowych.  

Opis projektu:  

Stanowisko postdoc jest częścią międzynarodowego projektu pt.: "Populizm i  ochrona 

demokracji w Europie", finansowanego przez Fundację Carlsberg w  ramach programu 

‘Challenges for Europe’ (CF20-0008). W projekcie uczestniczy  5 instytucji partnerskich: 

Uniwersytet w Aarhus, Uniwersytet w Roskilde,  Uniwersytet w Lund, Uniwersytet 

Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. Na  Uniwersytecie Warszawskim projektem kieruje    

dr hab. Anna Sroka. Celem  projektu jest określenie, w jaki sposób demokracje liberalne mogą 

reagować na  presję wywoływaną przez partie populistyczne w sposób zarówno skuteczny jaki  

zgodny z zasadami państwa prawa. W projekcie analizowane są prawne, polityczne i 

społeczno-kulturowe inicjatywy podejmowane wobec partii  populistycznych przez podmioty 

krajowe oraz ponadnarodowe (europejskie).  Projekt łączy empiryczne badania wybranych 

przypadków oraz normatywną  analizę zgodności podejmowanych inicjatyw z wartościami 

liberalno-demokratycznymi.   



 

 

Zadania w ramach projektu:  

 przeprowadzenie analizy empirycznej charakteru i skutków inicjatyw  podejmowanych 

wobec populistów na Węgrzech, a dokładniej zbadanie w jaki  sposób instytucje 

publiczne, partie polityczne, organizacje społeczeństwa  obywatelskiego, a także 

organizacje ponadnarodowe, w tym UE i państwa  członkowskie przeciwstawiają się 

działaniom partii FIDESZ oraz Jobbik, 

 realizacja prac badawczych zgodnie z wymaganiami projektu;  - realizacja prac 

badawczych poprzez wizyty studyjne oraz online;  - udział w spotkaniach, współpraca 

w ramach zespołu projektowego,   

 złożenie do publikacji co najmniej 3 artykułów naukowych do renomowanych  

czasopism naukowych (z listy ministerialnej czasopism, które znajdują się w  bazie 

Scopus i/lub wydawnictw naukowych z II poziomu polskiej listy Ministra  Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r.), 

 prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych  

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,   

6. opinia samodzielnego nauczyciela akademickiego nt. dorobku naukowego,   

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

przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela  akademickiego,  

8. 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 2 lata         Wymiar etatu: 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETITION  

FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR (ADIUNKT)  

(in the research 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 1 March 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).  

Requirements:  

 education: a doctorate in the discipline of security sciences (or in a related 

discipline)  

 fluency in English and Hungarian (in speech and in writing),  

 scientific achievements in an area directly related to the research project (for 

example: populism, extreme right wing in Europe, democracy protection policy),  

 experience in carrying out research projects, individually or in a team.  

Project description:  

The postdoc position is part of an international project entitled: "Populism and the 

Protection of Democracy in Europe", funded by the Carlsberg Foundation under the 'Challenges 

for Europe' programme (CF20-0008). The project involves 5 partner institutions: Aarhus 

University, Roskilde University, Lund University, University of Warsaw and University of 

Wroclaw. At the University of Warsaw, the project is managed by dr hab. Anna Sroka. The aim 

of the project is to determine how liberal democracies can respond to pressure from populist 

parties in a way that is both effective and  

consistent with the rule of law. The project analyses the legal, political and socio-cultural 

initiatives taken against populist parties by national and supranational (European) entities.  The 

project combines empirical research of selected cases and a normative analysis of the 

compatibility of the initiatives undertaken with liberal democratic values.   

 

Tasks within the project:  

 conducting empirical analysis of the nature and effects of initiatives taken against 

populists in Hungary and, more specifically, examining how public institutions, 

political parties, civil society organisations, as well as supranational organisations, 



 

including the EU and Member States, counter the actions of FIDESZ and Jobbik parties, 

 carrying out research according to project requirements; - carrying out research through 

study visits and online; - participating in meetings, collaborating within the project 

team,   

 submitting for publication at least 3 scientific articles to reputable scientific journals 

(from the ministerial list of Scopus indexed journals and/or scientific journals from the 

2nd level of the Polish list of the Minister of Science and Higher Education dated 18 

January 2019), 

 presenting research results at scientific conferences  

Documents required:  

1. 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  

according to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws of 2018, 

item 1000),  

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

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

4. an academic curriculum vitae,  

5. a certified copy of doctoral diploma,   

6. an opinion an independent academic teacher on the candidate’s scientific achievements,   

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

governing competitions for the position of academic teacher,  

8. 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 2 years  Working hours: 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


