
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta 

                                                     Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa  

                grupa  dydaktyczna 

       dyscyplina -  nauki prawne 

1 etat ( czas nieokreślony ) 

 

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

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.. )  i 

Statutem UW. 

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat: 

- posiadać  stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność historia państwa i prawa), względnie 

doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne; 

- posiadać wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć z 

przedmiotów historyczno-prawnych na uniwersyteckim wydziale prawa; 

- posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami dotyczącymi historii prawa i kultury 

prawnej, zwłaszcza w XIX wieku; 

- posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć z zakresu historii 

prawa w języku angielskim (dla studentów programu Erasmus); 

-  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz co najmniej dwóch języków obcych (w 

tym angielskiego) w mowie i piśmie. 

 

Podstawowe obowiązki: 

 

 dydaktycznych  
osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć prowadzenie zajęć dydaktycznych w pełnym 

wymiarze czasu pracy (360 godz. dydaktycznych rocznie) z przedmiotów historyczno-prawnych w 

formie ćwiczeń, wykładów specjalizacyjnych, zajęć w ramach bloków specjalizacyjnych oraz zajęć 

oferowanych w języku angielskim studentom zagranicznym (w ramach programu Erasmus), a także 

prowadzenie egzaminów z tych przedmiotów (ustnych lub pisemnych w zależności od decyzji 

koordynatora przedmiotu). 

organizacyjne  

 osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie przygotowywanie sprawozdań z działalności 

badawczej Katedry i organizacja seminarium katedralnego (jeśli takie zostanie uruchomione) oraz 

wykonywanie innych czynności organizacyjnych powierzonych przez Dziekana lub prodziekana ds. 

studenckich.    

 

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać: 

 

- zgłoszenie do konkursu /razem z dopiskiem o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Uniwersytet Warszawski, 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, 

- uniwersytecki kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),  

- odpis dyplomu doktora,    

- spis najważniejszych publikacji, 

- plan dalszej działalności badawczej,  

- wykaz osiągnięć zawodowych, naukowych i dydaktycznych,   

- opinię samodzielnego pracownika naukowego,  

- oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko 

nauczyciela akademickiego (dostępne  https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/dokumenty-i-wzory-

pracownicy). 
- informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW) 

- oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW) 

 Link do strony -https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 
 
Dokumenty należy składać  osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Samodzielnej Sekcji  Spraw 

Pracowniczych Wydziału Prawa i  Administracji UW – pok. 313  Collegium Iuridicum I, ul. 

Krakowskie Przedmieście  26/28, 00-927 Warszawa.  

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury 

zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi 

podstawę do dalszego postępowania. 

 

 

Termin składania dokumentów do  11.07.2021r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  najpóźniej  22.09. 2021r.  

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przekazana drogą pocztową.  

 

 

 

               DZIEKAN 

                                                                                                       Wydziału Prawa i Administracji 

                                                                                                    /- /  Prof. dr hab. Tomasz Giaro 
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