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FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU 

 

Dane ogólne: 

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: Instytut Historii, Wydział Nauk Historycznych, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

INSTITUTION: Institute of History, Faculty of Historical Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński 

University in Warsaw 

 

STANOWISKO: adiunkt  

POSITION: assistant professor 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia 

ACADEMIC DISCIPLINE: history 

 

DATA OTWARCIA KONKURSU I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.06.2021-26.07.2021 

DATE OF POSTING AND PERIOD FOR SUBMITTING APPLICATION: 25.06.2021-26.07.2021 

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA/PLACE OF ANNOUNCEMENT:  

http://www.kadry.uksw.edu.pl/praca. 

 http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/ http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Od kandydata oczekuje się gotowości do prowadzenia lektoratu języka łacińskiego oraz zajęć 

dydaktycznych w zakresie historii starożytnej oraz innych zagadnień w obrębie dyscypliny „Historia”.  

Oczekuje się ponadto pełnej dyspozycyjności w realizacji zadań organizacyjnych zleconych przez 

przełożonych w ramach funkcjonowania Wydziału Nauk Historycznych, a także gotowości do stałego 

podnoszenia kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach lub kursach (w szczególności tych 

organizowanych przez UKSW). 

 

A candidate is expected to be able to carry out a course of Latin as well as academic courses on the field 

of ancient history and other fields of history. Furthermore, a candidate is expected to be able to conduct 

any organizational task given by superiors in the Faculty of Historical Sciences. A candidate should be 

ready for personal development by participation in courses for academic staff in particular that 

organized by Cardinal Stefan Wyszyński University. 

 

 

I. PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 1.10.2021-30.09.2023 (2 lata) 

PROPOSED PERIOD OF EMPLOYMENT: 1.10.2021-30.09.2023 (2 years) 

II. Warunki konkursu: 

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone na podstawie art. 113 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) i w Statucie 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz posiada: 

 

- stopień naukowy/tytuł naukowy: doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie “Historia” lub 

pokrewnych 

- tytuł zawodowy magistra filologii klasycznej 

- udokumentowany dorobek naukowy z zakresu historii i literatury greckiej późnego antyku (w 

szczególności w czasopismach z listy Ministra Nauki przypisanych do dyscypliny „Historia”) 

- bardzo dobrą znajomość języka łacińskiego i języka starogreckiego, potwierdzoną publikacjami 

naukowymi i doświadczeniem dydaktycznym 

http://www.kadry.uksw.edu.pl/praca
http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index


- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie późnego antyku 

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich z zakresu historii i kultury greckiej 

- doświadczenie w realizacji projektów grantowych NCN/NPRH 

- bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, potwierdzoną publikacjami naukowymi, wystąpieniami 

na konferencjach naukowych i realizacją innych projektów wydawniczych w obszarze historii 

starożytnej 

- doświadczenie w pracy edytorskiej w zakresie publikacji naukowych w dyscyplinie „Historia” 

- doświadczenie w realizacji pobytów badawczych za granicą 

- doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej 

- biegłą znajomość języka polskiego 

 

Dodatkowym atutem będzie: 

  - uczestnictwo programie Erasmus+ 

  - wysoka ocena rozprawy doktorskiej (dyplom z wyróżnieniem) 

Zastrzega się, że osiągnięcia i doświadczenia kandydata będą oceniane z uwzględnieniem etapu rozwoju 

kariery naukowej. 

 

 

 

Terms and requirements: 

- PhD degree in History or related discipline 

- Master’s degree in Classics (classical philology)  

- academic publications on the field of history and literature of the Greek Late Antiquity (in particular in 

academic journals from the list of Polish Ministry of Science affiliated to the discipline of History) 

- fluency in Latin and Ancient Greek attested by academic publications and experience in lecturing 

- experience in conducting academic research on the field of the Late Antiquity 

- experience in lecturing on the field of Greek history and culture 

- experience in carrying out scientific projects financed by NSC/NPDH 

- fluency in English, attested by academic publications, papers delivered during international academic 

conferences, carrying out other publishing projects on the field on ancient history 

- experience in editorial work on the field of academic publications in the discipline of “History” 

- experience in conducting academic research abroad 

- experience in organizational work at university 

- fluency in Polish 

 

Additional advantages: 

- a participation in an Erasmus Programme 

- PhD with honors 

 

III. Wymagane dokumenty: 

 

1) podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem. 

 

Na podaniu należy złożyć oświadczenie: 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych 

ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet 

procesu rekrutacji” 

 

2) życiorys/CV/; 

 

3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii 

lub pokrewnych 



4) wykaz dorobku naukowego i/lub dydaktycznego - w tym lista publikacji (w zależności od stanowiska 

- z uwzględnieniem wymogów niniejszego Zarządzenia) z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje 

o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach 

krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych oraz osiągnięciach 

w kształceniu studentów; 

 

5) informacja o dorobku organizacyjnym; 

 

6) oświadczenie, że w razie wygrania konkursu i zatrudnienia w UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy; 

 

7) oświadczenie o przypisaniu do dyscypliny/dyscyplin naukowych (Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 

4/2020 r. w sprawie szczegółowych warunków wszczęcia procedur konkursowych na stanowiska 

badawczo-dydaktyczne, dydaktyczne i badawcze w UKSW z późniejszymi zmianami); 

 

8) w przypadku   kandydatów   na   stanowisko:   profesora   uczelni   oraz   adiunkta   oświadczenie o 

zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do 

Zarządzenia 4/2020); 

 

9) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata. 

 

 

REQUIRED DOCUMENTS: 

1) an application for the position of an assistant professor directed to Rector of Cardinal Stefan 

Wyszyński University in Warsaw 

2) curriculum vitae 

3) PhD diploma in history or in related discipline 

4) A list of academic publications (from the last 5 years) containing published monographs, reviews, 

articles, and a list of didactic activities, as well as active participation in academic conferences 

5) a list of organizational activities 

6) a declaration that Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw will become a first and basic 

workplace in case of win the competition 

7) a declaration about affiliation to the discipline of history 

8) regarding candidates for a position of a professor or an assistant professor: an obligation of 

submitting a grant proposal in case of win the competition 

9) other documents according to candidate  

10) Documents should be sent by e-mail to the Faculty of History UKSW: wnhs@uksw.edu.pl 

 

 

IV. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. 

 

V. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. 

 

V. Dokumenty należy składać : WNHS, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23; 01-938 Warszawa 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie nadzorującego prawidłowość ochrony danych, z którym można się 

kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 

mailto:wnhs@uksw.edu.pl
mailto:iod@uksw.edu.pl


221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć 

wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych przez przepisy prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu 

rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji). 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, 

co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie 

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji 

w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne. 

11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał/a 

profilowaniu. 


