
WB-K-9/2021 
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - grupa dydaktyczna (dyscyplina nauki 

biologiczne) w Instytucie Biologii Ewolucyjnej 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478) i Statutem UW 

Warunki zatrudnienia: 1 pełen etat, czas nieokreślony. 
Kandydat wyłoniony w konkursie będzie podlegał regularnym ocenom okresowym 

Wymagania formalne (konieczne): 
• co najmniej stopień doktora w zakresie nauk biologicznych. 

Wymagania merytoryczne (konieczne): 
• doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych w obszarze nauk 

biologicznych przez okres nie krótszy niż pięć lat (preferowane doświadczenie w prowadzeniu 

zajęć z zakresu botaniki ogólnej lub systematycznej oraz systematyki lub filogenetyki); 

• wysokie umiejętności dydaktyczne (potwierdzone w szczególności przez wyniki ankiet 

studenckich lub wyróżnienia i nagrody za działalność dydaktyczną); 

• publikacje badawcze o tematyce związanej z botaniką systematyczną lub ewolucyjną w 
recenzowanych czasopismach o zasięgu globalnym; 

• biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. 

Za dodatkowe zalety uważa się: 
• doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć terenowych; 

• udokumentowane rozwijanie kompetencji dydaktycznych (np. ukończone kursy); 

• inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody) i publikacje o charakterze dydaktycznym 
upowszechniającym wiedzę (np. podręczniki, artykuły); 

• gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką. 

Obowiązki: 

• Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów powiązanych z botaniką, systematyką, 

filogenetyką i bioinformatyką lub innych w ramach pensum adiunkta w wysokości 360 godzin 

rocznie. Pracownikowi może zostać powierzone prowadzenie zajęć także w języku angielskim. 

• Zaangażowanie w rozwój systemu podwyższania standardów nauczania na uczelni, w tym: 
o zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia; 

o inicjowanie aktywności mających na celu rozwój metod podnoszących atrakcyjność i 

efektywność procesu dydaktycznego; 

o uczestniczenie w badaniach naukowych oraz poszerzanie wiedzy związanej z tematyką 
prowadzonych zajęć. 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć: 

1. zgłoszenie do konkursu zaopatrzone w klauzulę: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Uniwersytet Warszawsh z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28/ 00-
927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia 
umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i 
obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest 
dobrowolne'~/ 

2. kopia dyplomu doktora; 
3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW 

http:/ /bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularzel); · 
4. życiorys naukowy; 
5. spis publikacji; 



6. informację o przebiegu pracy zawodowej; 
7. list motywacyjny; 
8. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu:" Oświadczam, że zapoznałem/ lam się i 

akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczycielą udostępniane na stronie 
internetowej wydziału" 

9. opinię samodzielnego pracownika naukowego 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
(Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1 pok. 104 A) terminie do 22 sierpnia 2021 r. do godziny 10:00 
lub w wersji elektronicznej na adres: dziekanat@biol.uw.edu.pl z dopiskiem WB-K-9/2021 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo 
odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 22 września 2021 r. O terminie ewentualnej rozmowy 
kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku 
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 
postępowania . 

DZIEKAN 
Wydziału Biologii UW 

/ -/ Prof. dr hab. Krzysztof Spalik 



WB-K,,9/2021 
Dean of the Faculty of Biology, University of Warsaw 

with the consent of the Rector of the University of Warsaw 
announces a competition for (Adj unct Position - didactic group) (discipline of biological sciences) in 

the Institute of Evolutionary Biology 

Candidates must meet the conditions set out in the Polish Law on Higher Education of 20 July 2018 (Jou'rnal of 
Laws of 2021, item 478) and of the Statute of the University of Warsaw. 

Terms of employment: 1 full time, employment for an indefinite period, 
the candidate selected in the competition will be subject to regular periodic evaluation of the 
university staff, 

Candidate profile / requirements: 

Formal requirements (must have): 
• at least a PhD degree in the discipline of biology. 

Essential requirements (must have): 
• at least five years of teaching experience in biology (preferably in generał or systematic botany 

and systematics or phylogeny); 

• high didactic skills (especially confirmed by the results of student surveys or awards and prizes 

for didactic activity); 

• publications on systematic or evolutionary botany in peer-reviewed international scientific 

journals; 

• fluent Polish and English. 

The following will be advantageous: 
• experience in organizing and conducting field courses; 

• confirmed teaching competence development (e.g. completed courses); 

• other achievements (e.g. awards) and educational or popular science publications (e.g. 

textbooks, articles); 

• to be open for organizational activities ,related to teaching. 

Responsibilities: 
• Conducting classes in botany, systematics, phylogeny, bioinformatics or associated fields with 

a total teaching load of 360 contact hours per year. Teaching in English can also be duty of the 

employee. 

• d Involvement in the development of the system aiming to increase teaching standards at the 

university, including: 

o acquiring knowledge about the quality of education; 

o initiating activities aiming to develop methods increasing the attractiveness and 

efficiency of the teaching process; 

o participating in scientific research and expanding knowledge related to the subject of 

the classes. 

Required documents: 

1. application addressed to the Rector of the University of Warsaw containing consent "I give P.ermission to the 
University of Warsaw, registered at the address of ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, to 
process my personal data for the purposes of carrying out the recruitment procedure, choosing the employee, 
and entering into an employment contrad with the University of Warsaw, if applicable. I have been informed 
about my lega/ rights and obligations in relation to these adions. I acknow/edge that providing the 
aforementioned personal data is dane by me on a voluntarybasis."; 

2. copy of a PhD diploma; · 
3. information on the processing of personal data (the form is available at the University of Warsaw webpage 

http://bsp.ad m. uw. edu.pl/bsp/druki-i-formularze/); 
4. scientific O/; 



5. a list of scientific publications; 
6. information about previous employment; 
7. cover letter; 
8. Statement of the candidate entering the competition: "I declare that I have read and accept the rules for 

conduding competitions for the position of a teacher, made available on the website of the faculty" 
9. a letter of recommendation from the last supervisor or PhD supervisor with their contact details; 

The documents should be submitted to the Dean's Office of the Faculty of Biology, University of Warsaw 
(Warsaw, Ilji Miecznikowa 1, room 104A until August 22, 2021, 10:00 a.m. or in an electronic version to the 
following address: dziekanat@biol.uw.edu.plwith a note WB-K-9/2021 

Applications will be evaluated by the Faculty Competition Committee. The Faculty reserves the rights to respond 
only to the selected applications and to close the competition without selecting a candidate. 

The contest will take place no later than September 22, 2021. The candidate might be asked for an interview with 
the commission appointed by the Dean of the Faculty. The candidates will be informed about the results of 
selection procedure by e-mail. 

The competition is the first stage of the employment procedure, defined by the University of Warsaw Statute, and 
its positive outcome is the basis for further proceedings. 

Dean of Faculty of Biology 
/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Spalik 




