
 

 

Za zgodą Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłaszam 

KONKURS OTWARTY 

na  stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

 w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 

na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego  
Zatrudnienie na 1 pełny etat na czas określony 24 miesięcy 

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

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i Statutem 

UW 

 

Warunki konkursu: 

- stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, 

- specjalizacja w zakresie pedagogiki społecznej, 

- minimum 2-letni staż w pracy dydaktycznej, 

- kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku  polskim i angielskim, 

- udział w realizacji grantów międzynarodowych, 

- gotowość do aplikowania o naukowe granty w dziedzinie pedagogiki społecznej i badań nad 

edukacją, 

- publikacje w języku polskim i angielskim, 

- biegła znajomość języka angielskiego, 

- zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office, 

- wysoko rozwinięta umiejętność komunikacji, negocjacji, prezentacji. 

 

Zakres podstawowych obowiązków: 

- prowadzenie badań naukowych samodzielnie i w zespołach 

- publikowanie w znaczących czasopismach i wydawnictwach naukowych 

- prowadzenie zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

- zaangażowanie w działalność organizacyjną na uniwersytecie i na wydziale 

- uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy naukowej i aktywności społecznej 

 

Wymagane dokumenty: 

 podanie skierowane do J.M Rektora UW z prośbą o zatrudnienie; 

 CV;  

 informacja o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych (wraz z wykazem publikacji); 

 uniwersytecki kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do 

pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-

formularze/); 

 odpis lub kopia dyplomu; 

 zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w UW jako głównym miejscu pracy (do pobrania ze 

strony Biura Spraw Pracowniczych UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/); 



 

 

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

przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, udostępniane na stronie 

internetowej Wydziału Pedagogicznego UW https://www.pedagog.uw.edu.pl/wydzial-i-

pracownicy/pracownicy/dokumenty/; 

 informację o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze 

strony Biura Spraw Pracowniczych UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/); 

 
 

Zgłoszenia (opatrzone numerem WPd -121-3/2021) wraz z dokumentami należy przesłać na 

Wydział Pedagogiczny UW za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres 

pedagog@uw.edu.pl  do 30.06.2021 r.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dn. 28.09.2021 r. Konkurs jest pierwszym etapem 

określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego a jego 

pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

 
 Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.                 

                                                                    

  Warszawa, dn. 11.05.2021 r.                

 
                  Dziekan 

      Wydziału Pedagogicznego UW 

       dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz 
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...............................................................  

(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) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   On behalf of Rector 

of the University of Warsaw 

I announce 

COMPETITION 

for the position of  senior assistant 

field: Social Sciences, discipline: Education 

at the Faculty of Education, University of Warsaw 

one full-time possition for 24 months 

 

A candidate should meet the conditions set out in the Law on Higher Education of 20 

July 2018 (Journal of Laws of  2021, item 478) and the Statute of the University of Warsaw. 

 

Conditions of the competition: 

- PhD in social sciences field, in the discipline of education 

- Specialisation in social pedagogy, child protection 

- minimum a 2 year teaching experience 

- qualifications to carry out classes in English language 

- experience in the realization of international grants and projects 

- applying for scientific grants in social pedagogy or educational research 

- publications in Polish and English language 

- proficiency in English language confirmed by certificate 

- advanced level skills in Microsoft Office Suite  

- excellent communication, negotiation and presentation skills 

 

Responsibilities included: 

- conducting scientific research independently and in a teams 

- publishing in the high-quality scientific journals and publishing houses 

- conducting lectures for students in the full-times and extramural studies 

- involvement in the organizational activities at the university and the faculty 

- participation in the dissemination of scientific knowledge and social activities 

 

Required documents: 

 employment application addressed to the Rector; 

 curriculum vitae with information on academic, didactic and organisational activity; 

 a list of publications with regard to scholarly achievement before and after the last academic 

advancement; 

 declaration that UW will be the applicant’s main employer (available for download from the 

human resources site http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/); 

  university personal questionnaire for the person applying for employment (available for 

download from the human resources site http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/); 



 

 

 a certified copy of the diploma 

 a statement in which the candidate confirms that he has read and accepts the rules of 

conducting competitions for the position of a teacher, available on the Faculty of Education 

University of Warsaw, website https://www.pedagog.uw.edu.pl/wydzial-i-

pracownicy/pracownicy/dokumenty/; 

 information on personal data processing and the authorization clause (available for 

download from the human resources site http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/). 

 

Applications (with number WPd -121-3/2021) and the documents should be sent to the Faculty of 

Education of the University of Warsaw, by e-mail in PDF format to: pedagog@uw.edu.pl by 

30.06.2021 r. 
The competition will be resolved by 28.09.2021 r. The competition is the first stage of the 

procedure of employing academic teachers as specified in the Statute of the University of Warsaw 

and its positive result is the basis for further proceedings. 

The candidates will be informed about the result by e-mail. 

 

Warsaw, 11.05.2021 r.                                                                              

  Dean of the Faculty of Education 

University of Warsaw 

dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................... 

 (first name and surname) 

.....................................................................  

mailto:pedagog@uw.edu.pl


 

 

(UW organisational unit) 

DECLARATION 

 

 

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

position of an academic teacher at the University of Warsaw as specified by 

decree No. 106 of the Rector of the University of Warsaw of 27 September 

2019. 

 

 

Warsaw, ......................... 

 

 

.................................... 

(signature) 

 




