
 

 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach 
programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

 

Numer ogłoszenia UW/IDUB/2021/46 

Stanowisko Adiunkt 

Grupa stanowisk Badawcza lub badawczo-dydaktyczna 

Dyscyplina naukowa Historia lub archeologia 

Słowa kluczowe Starożytność 

Rodzaj pracy (umowa o pracę, 
stypendium) 

Umowa o pracę na czas określony 

Wymiar etatu 1/1 

Liczba stanowisk 1 

Wynagrodzenie 10 000 - 11 000 PLN brutto miesięcznie 

Termin rozpoczęcia pracy W ciągu 12 miesięcy od 1 stycznia 2022 r.  

Minimalny okres zatrudnienia 12 miesięcy 

Jednostka UW Wydział Historii 

Tytuł projektu Ancient Societies in Action 

Opis projektu Wybrani kandydaci będą prowadzić badania w ramach 
Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for 
Research on Ancient Civilizations (CRAC), łączącym 
historyków, archeologów, filologów klasycznych, prawników 
rzymskich, orientalistów i przedstawicieli innych dyscyplin, 
którzy zajmują się badaniami nad starożytnością na UW. 

Zakres obowiązków Wybrani kandydaci będą: 
● prowadzić samodzielne badania naukowe o dużym 

wpływie na naukę światową, na temat określony w 
przedstawionym projekcie naukowym, 

● brać aktywny udział w życiu naukowym UW, a zwłaszcza 
CRAC, m. in. przez uczestnictwo w seminariach, 
prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych 
form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą, 

● upowszechniać wyniki badań przez wystąpienia 
konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych 
czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach 
naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet 
Warszawski, 



 

● aktywnie wzmacniać pozycję Uniwersytetu Warszawskiego 
na arenie międzynarodowej, 

● współpracować się z administracją uniwersytecką w 
sprawach związanych z realizacją projektu, 

● OPCJONALNIE: prowadzić zajęcia dla studentów. 

Profil kandydata, wymagania, 
kwalifikacje 

Wymagania konieczne:  

● stopień doktora z tematyki związanej ze studiami nad 
starożytnością: z historii, filologii klasycznej, orientalistyki, 
archeologii, religioznawstwa, patrystyki, filozofii, itp.; 

● udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań 
nad starożytnością; 

● udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym 
życiu naukowym; 

● skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy 
dotyczący dowolnego okresu starożytności; 

● biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
(odpowiadająca przynajmniej poziomowi C1); 

● umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w 
formie ustnej i w publikacjach; 

● umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym, 
dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami 
badań oraz nawiązywania współpracy; 

● umiejętność efektywnego i terminowego kończenia 
projektów. 

Dodatkowe atuty: 
● skonkretyzowane plany dalszych projektów naukowych 

związanych z UW; 
● skonkretyzowane plany publikacyjne; 
● doświadczenie badawcze zdobyte poza Polską. 

Wymagane dokumenty ● życiorys naukowy z listą publikacji 
● Opis projektu naukowego, który miałby być realizowany na 

UW (do 2000 słów + bibliografia), z krótkim uzasadnieniem 
wyboru Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca 
odbywania stażu podoktorskiego 

● dwa listy referencyjne przesłane bezpośrednio na adres 
crac@uw.eu.pl 

● podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik 
do niniejszego ogłoszenia 

● oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał 
się i akceptuje zasady przeprowadzania niniejszego 
konkursu 

(Pierwsze cztery dokumenty w języku angielskim) 

 

Oferujemy ● pracę w dużym, powiązanym międzynarodowo 
środowisku starożytniczym, chętnym do współpracy 
i oferującym wsparcie dla rozwoju; 



 

● możliwość dodatkowego dofinansowania różnych form 
aktywności naukowej takich jak udział w 
konferencjach, sesji na kongresach 
międzynarodowych, publikacji; 

● przestrzeń biurową, bardzo dobry dostęp do baz 
elektronicznych, dobre lub bardzo dobre (zależnie od 
dziedziny) zasoby biblioteczne; 

● pomoc w staraniach o dalsze projekty grantowe; 
● standardowy pakiet socjalny. 

Forma nadsyłania zgłoszeń  Pocztą elektroniczną na adres crac@uw.edu.pl z tytułem 
„CRAC post-doc” 

Procedura rekrutacyjna Wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę 
rekrutacyjną, która odbędzie się online. Konkurs jest 
pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury 
zatrudniania na stanowisku adiunkta, a jego pozytywne 
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 
Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania 
konkursu bez podania przyczyny. 

Pytania Pytania prosimy kierować na adres crac@uw.edu.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń 31 października 2021 

Termin ogłoszenia wyników 
konkursu 

31 grudnia 2021 

Sposób informowania o wynikach 
rekrutacji 

pocztą elektroniczną lub telefonicznie 
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 ……………………………………………… 

 imię i nazwisko 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet 
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca. 

Z administratorem można kontaktować się: 

● listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

● telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez 
Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, 
przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do 
pracy. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych. 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, 
data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 
która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym 
oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w 
procesie rekrutacji. 

                                                      
1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami). 

2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO). 

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
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Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie 
danych osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która 
może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 
które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez 
Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 
prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na 
adresy: serkretariat.ih@uw.edu.pl 

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez 
okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów 
przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy 
muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego 
dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 Państwa dane 

będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję 
Europejską.8 Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

                                                      
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

6 Art. 7 ust. 3 RODO. 

7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 

8 https://www.privacyshield.gov 
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● dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

● sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
● ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
● usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 
● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, 
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 

 (miejscowość i data) (podpis kandydata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALL FOR CANDIDATES 

The Dean of The Faculty of History, University of Warsaw, invites applications for the position of 
postdoctoral researcher  under the Excellence Initiative – Research University Programme. 

 

Ref. no UW/IDUB/2021/46 

Position Postdoctoral researcher (adiunkt) 

Job type Research / research and teaching 

Academic discipline History or Archaeology 

Key words Antiquity 

Type of employment (contract of 
employment, scholarship) 

Fixed term employment contract 

Working pattern/ Hours Full time 

Number of job offers 1 

Salary PLN 10 000 – 11 000 (gross) per month 

Position starts on January 1st, 2022 or within 12 months hereafter  

Minimum period of employment 12 months 

Department Faculty of History 

Project title Ancient Societies in Action 

Project description The selected candidates will run their projects at the Centre for 
Research on Ancient Civilizations (CRAC) which brings 
together historians, classicists, archaeologists, orientalists, 
Roman jurists, philosophers and the representants of other 
disciplines who conduct the research on ancient studies at the 
University of Warsaw. 

Job description and 
responsibilities 

The selected candidates will: 

● conduct autonomous research on the project 
submitted in the application, with great potential and 
impact on international scholarship in any field of 
ancient studies 

● take active part in academic life at the University of 
Warsaw, and CRAC in particular, i.a. attending 
seminars, delivering papers, lectures, sharing their 
knowledge and skills with other members of the 
academic community at UW 

● disseminate results of their research through 
conference presentations and particularly publications 
affiliated with the UW and published in leading 
international journals and publishing houses 



 

● actively contribute to strengthening the international 
position of the UW 

● collaborate with university administration in all matters 
related to the project 

● teach (OPTIONAL). 

 

Key requirements Essential:  

● a doctoral degree in any field of ancient studies such as 
history, classics, oriental studies, archaeology, Roman law, 
religious studies, philosophy or similar  

● documented experience in research within the field of 
ancient studies 

● proven active participation in international academic life 

● well-argued excellent research project dealing with any 
period of Antiquity 

● excellent knowledge of English (corresponding min. to level 
C1) 

● excellent communication skills, including the ability to 
present research results and write for publication 

● ability and willingness to work as part of a scholarly 
community, share insights and findings, and engage in 
collaboration 

● ability to complete projects and work to a deadline. 

 

Desirable: 

● specific plans to apply for further research grants affiliated 
with at the University of Warsaw 

● specific publications plans 
● research experience outside of Poland 

Application ● CV and the list of publications  
● proposal of the project to be completed at the University of 

Warsaw, including a short explanation of the choice of the 
University of Warsaw as a place of the fellowship 

●  (up to 2000 words + bibliography) 
● two reference letters sent directly to crac@uw.edu.pl 
● signed agreement for the processing of personal data by 

the University of Warsaw, which is attached to this call 
● declaration that they have read and accepted the rules of 

the present selection process 
All documents must be in English.  

What we offer ● large, internationally connected and eager to 
collaborate scholarly community working within the 
field of ancient studies, supportive and eager to 
collaborate 



 

● possibility to get additional funding for various forms of 
academic activity such as conferences, sessions on 
international congresses, publications  

● office space, good or very good (depending on specific 
research field) library and especially electronic 
resources 

● assistance in applying for further projects 

● standard social security and medical insurance 

● standard benefits package 

How to apply  Please send an e-mail to: crac@uw.edu.pl with the subject 
line: “CRAC Post-doc” 

Selection and recruitment 
procedure 

Only the short-listed candidates will be invited to an online 
interview. The pre-selection and the interview are the first stage 
of the recruitment procedure for the position of adiunkt specified 
in the University of Warsaw Statute. Its positive conclusion will 
be the basis for further proceedings. The University of Warsaw 
reserves the right to cancel the call without providing reasons. 

Questions If you have any further questions, please contact 
crac@uw.edu.pl 

Closing date for applications 31 October 2021 

Notification about the results 31 December 2021 

Results will be announced by e-mail 
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 given and family name 

Information on personal data processing 

Controller 

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University of 
Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer. 

Contact with the controller: 

● by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
(name the organizational unit to which your letter is addressed); 

● by phone: 22 55 20 355. 

Data Protection Officer (DPO) 

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at iod@adm.uw.edu.pl. 
You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing by the University of 
Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data. 

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting 
recruitment documents, providing information on current recruitment process. 

Purpose and legal grounds of data processing 

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only. 

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law9 (given name (names) 
and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional qualifications, 
previous employment) for the purposes of this recruitment process 10, whereas other data11 shall be 
processed based on your consent which may take the following wording: 

I agree to the processing of personal data provided in .... (e.g. CV, cover letter, and other submitted 
documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process. 

                                                      
9 Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes). 

10 Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 

2016 on protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such 
data, and also repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 

04.05.2016, page 1, with subsequent changes) (hereinafter as the GDPR). 

11 Art. 6 section 1 letter a of the GDPR. 



 

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of personal 
data), processing shall be possible upon your consent to processing such data12, which may take the 
following wording: 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the 
GDPR, provided in .................. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University of 
Warsaw for realising my recruitment process. 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes upon 
your consent13, which may take the following wording: 

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the 
University of Warsaw for the period of the next nine months. 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at 
sekretariat.ih@uw.edu.pl. 

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which had 
been completed upon consent before its revocation.14 

Data retention period 

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three months 
from the date the recruitment process is completed. 

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period of 
nine months. 

Data recipients 

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which is in 
the scope of their duties. 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA) 

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. 
Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company in 
their data processing centres.15 Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, 
accepted by the European Commission.16 This shall guarantee an adequate level of data security. 

Rights of the data subject 

Under the GDPR data subjects have the following rights: 

● to access data and to receive copies of the actual data; 

                                                      
12 Art. 9 section 2 letter a GDPR. 

13 Art. 6 section 1 letter a GDPR. 

14 Art. 7 section 3 GDPR. 

15 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 

16 https://www.privacyshield.gov 
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● to correct (rectify) your personal data; 

● to restrict processing of personal data; 
● to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR; 
● to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data 

processing violates law. 

Information on the requirement to provide data 

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the recruitment 
process. Providing other personal data is voluntary. 

 

 

 

 ……………………………………………… ……………………………………………… 

 (place and date) (applicant’s signature) 

 


