
 

   Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego  

ogłasza KONKURS na stanowisko 

Starszego Asystenta  
w Katedrze Informatologii 

(pełny etat w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) 

  

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce z dnia 20 lipca 2018 r (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478.) oraz w Statucie UW. 

Od kandydata oczekuje się:  

1. Dyplomu doktora nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej  

i mediach lub doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii; 

2. Udokumentowanego dorobku naukowego (publikacje, udział w konferencjach)  

w zakresie: nauki o informacji, działalności informacyjnej, użytkowników informacji, 

humanistyki cyfrowej; 

3. Doświadczenia dydaktycznego w zakresie nauki o informacji i działalności 

informacyjnej; 

4. Doświadczenia w zakresie organizacji konferencji naukowych o charakterze 

ogólnopolskim lub międzynarodowym; 

5. Doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie skierowane do Rektora z prośbą o zatrudnienie, zaopatrzone  

w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych),  

2. Odpis dyplomu doktora, 

3. Życiorys naukowy, 

4. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz  

z wykazem publikacji, 

5. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW), 

6. Oświadczenie kandydata potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad 

przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego 

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/ogloszenia/ogloszenia-dziekana 

 

Klauzula informacyjna oraz druki do pobrania dostępne na stronie: 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 



 

 

Okres zatrudnienia: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. 

Liczba etatów: 1                    

Wymiar etatu: 1 

 

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres mailowy: wdib@uw.edu.pl 

(w formie plików pdf ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia i nazwiska 

kandydata, stanowiska, którego aplikacja dotyczy), osobiście w Dziekanacie Wydziału 

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa  

(pok. 0.18) w godz. od 9.00 do 12.00 lub pocztą tradycyjną na adres Wydziału do dnia 

09 lipca 2021 r.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Wydziałową Komisję Konkursową do 31 lipca 2021 

roku. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w statucie UW procedury zatrudnienia na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi 

podstawę do dalszego postępowania. 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. 

  

 

Warszawa, dnia 07 czerwca 2021 roku  
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The Dean of the Faculty of Journalism, Information and Book Studies,  

University of Warsaw announced CALL FOR THE POSITION 

 

SENIOR ASSISTANT  
(research and teaching) 

at the Department of Information Studies 

 

The candidate should meet the conditions laid down in the Act of July 20, 2018, Law on 

Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021, item 478) and in the Statute of 

the University of Warsaw.   

 

Competition requirements: 

 

1. Doctorate in social sciences in the field of social communication sciences 

and media, or a doctor of humanities in the field of book and information science; 

2. Documented scientific achievements (publications, participation in conferences) 

in the field of: information science, information activities, information users, digital 

humanities; 

3. Teaching experience in the field of information science and information activities; 

4. Experience in organizing national or international scientific conferences; 

5. Experience in the field of international cooperation. 

 

Required documents: 

 

1. Application addressed to the Rector with a request for employment, provided 

in a clause on consent to the processing of personal data for the purposes of the 

recruitment process in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with 

regard to the processing of personal data and on the free the flow of such data and the 

repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation), 

2. A copy of the doctor's diploma, 

3. Scientific curriculum vitae, 

4. Information on scientific, didactic and organizational activities together 

with a list of publications, 

5. Personal questionnaire (to be downloaded from the University of Warsaw), 



 

6. Candidate's statement confirming that they have read and accepted the rules for 

conducting competitions for the position of an academic teacher 

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/ogloszenia/ogloszenia-dziekana  

 

Information clause and forms for download are available at: 

http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/  

 

Employment period: from 01/10/2021 to 30/09/2022 

 

No. of full-time jobs: 1  Full-time employment: 1 

 

The documents should be submitted by e-mail to the following address: wdib@uw.edu.pl  

(as pdf files with the name and surname of the candidate, the position to which the 

application relates in the filenames of files being sent), in person at the Dean's Office of 

the Faculty of Journalism, Information and Book Studies of the University of Warsaw,  

Bednarska 2/4, 00-310 Warsaw (room 0.18) from 9.00 a.m. to 12.00 p.m. or by traditional 

mail to the Faculty's address until July 9, 2021. 

The competition will be adjudicated by the Division Competition Commission by July 31, 2021 

The competition is the first stage of the employment procedure as defined in the University of 

Warsaw statute, and its positive outcome is the basis for further proceedings. 

The candidates will be informed about the results of the competition by phone or e-mail. 

 

 

Warsaw, on June 7, 2021 

 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/ogloszenia/ogloszenia-dziekana
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/
mailto:wdib@uw.edu.pl

