
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta 

Zakład Praw Człowieka  

         grupa  badawczo – dydaktyczna 

dyscyplina -  nauki prawne 

1 etat ( czas  określony ) 

 

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 doktora nauk prawnych; 

- posiadać istotny dorobek naukowy w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, 

potwierdzony publikacją artykułów i glos w punktowanych czasopismach naukowych oraz 

autorstwem lub współautorstwem komentarzy do aktów prawnych zawierających regulacje odnoszące 

się do problematyki związanej z prawami i wolnościami obywatelskimi;  

- posiadać doświadczenie dydaktyczne w regularnym i samodzielnym prowadzeniu zajęć na 

uniwersyteckim wydziale prawa ze studentami w zakresie praw człowieka (w wymiarze co najmniej 

dwóch semestrów akademickich); 

- posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w centralnym konstytucyjnym organie wymiaru 

sprawiedliwości. 

-posiadać doświadczenie międzynarodowe  

 

Podstawowe obowiązki: 

 

w obszarze badawczym: prowadzenie badań naukowych w dziedzinie praw człowieka i publikacja 

ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w 

monografiach, w tym badań mogących w przyszłości stanowić podstawę przeprowadzenia przewodu 

habilitacyjnego, realizacja grantowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym 

aplikowanie o tego rodzaju środki); 

 

dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z praw człowieka, przeprowadzanie egzaminów; 

 

organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych dotyczących działań 

badawczych i dydaktycznych w Zakładzie Praw Człowieka.  

 

 

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 z podaniem liczby stron, 

- 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 11.08 .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 

 

 

 


