
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza  konkurs na stanowisko Post- doc – grupa badawcza 

Dyscyplina – nauki prawne 1 etat  (czas określony) 

 

Informacje o projekcie: 

• Stanowisko finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MAESTRO 12. 

• Zwycięski kandydat zostanie zatrudniony w ramach umowy o pracę na okres 12 miesięcy, z 

możliwością przedłużenia o kolejne 24 miesiące (36 miesięcy sumarycznie). 

• Tytuł projektu: Świątynia sprawiedliwości. Podwaliny systemowej interpretacji Digestów. 

• Numer rejestracyjny: 2020/38/A/HS5/00378. 

• Krótki opis projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-

15vpaw/streszczenia/491477-pl.pdf. 

• Kierownik projektu: Professor Jakob Stagl. 

• Jednostka odpowiedzialna za projekt: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski. 

• Adres e-mail, na który można kierować pytania dot. projektu: a.warsinski@uw.edu.pl  

 

Zakres prac: 

• Zaangażowanie we wszystkie zadania badawcze, a w szczególności analiza Digestów i literatury 

przedmiotu. 

• Przygotowanie prac do publikacji w renomowanych czasopismach i wydawnictwach 

międzynarodowych.  

• Prezentowanie postępów pracy na konferencjach, wewnętrznych spotkaniach i seminariach.  

• Współnadzór nad doktorantami. 

 

Wymagane kwalifikacje: 

• Kandydat na stanowisko post-doc powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk prawnych w 

zakresie prawa rzymskiego.  

• Stopień naukowy doktora NIE został nadany przez Uniwersytet Warszawski. 

• Kandydat uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed zaangażowaniem się w projekt 

(okres ten może być dłuższy ze względów rodzinnych zgodnie z zasadami NCN). 

• Międzynarodowy dorobek w zakresie prawa rzymskiego.  

• Biegła znajomość języka angielskiego i łaciny.  

• Biegła znajomość co najmniej dwóch z następujących języków: niemiecki, włoski, hiszpański lub 

francuski.  

• Umiejętność czytania ze starożytnej greki będzie dodatkowym atutem, ale nie jest obowiązkowa.  

• Obowiązkowa znajomość odpowiedniej metodologii 

 

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać: 

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

• odpis dyplomu doktora,    

• oświadczenia o znajomości języka obcego 



• wykaz publikacji oraz wystąpień konferencyjnych 

• 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/ 

 

 

 

Forma składania dokumentów:  

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  19  listopada 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  najpóźniej  

30 listopada 2021 r.  

  

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przekazana drogą pocztową. 

 

 

DZIEKAN 

                                                                                                             Wydziału Prawa i Administracji 

                                                                                                             Uniwersytetu Warszawskiego 

    /- /  Prof. dr hab. Tomasz Giaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



The Dean of the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw 

with the approval of the Rector of the University of Warsaw, 

announces a competition for the position of a 

Post-doc (research group; discipline - legal sciences; full-time position for a fixed time period) 

 

 

Post-doc position 

 

Information about the project: 

• Position funded by the National Science Centre of Poland under the MAESTRO 12 call. 

• The chosen candidate will be employed on the basis of an employment contract for 12 months, 

with the possibility of extending it for an additional period of 24 months (36 months in general). 

• The project title: The Temple of Justice. A Foundation of a Systematic Interpretation of the Digest. 

• The projects reg. no.: 2020/38/A/HS5/00378 

• Short description of the project: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-

15vpaw/streszczenia/491477-en.pdf 

• The project’s head: Professor Jakob Stagl 

• Host institution: Faculty of Law and Administration, University of Warsaw 

• E-mail address for questions about the project: a.warsinski@uw.edu.pl  

 

Scope of work: 

• Involvement in all research tasks, especially the analysis of the Digest and the analysis of 

pertaining secondary literature.  

• Preparation of papers to be published in internationally recognized journals and publishers.  

• Presenting the work progress on conferences, internal group meetings and seminars.  

• Supervision and instruction of PhD Students. 

 

Required qualifications: 

• The candidate for the post-doc position should have a PhD degree in Roman Law.  

• The candidates PhD degree has NOT been awarded by the University of Warsaw. 

• The candidate obtained her/his PhD degree not earlier than 7 years before the engagement in 

the project (this period might be longer due to family reasons according to NCN rules). 

• International track-record in Roman Law.  

• Proficient in English and Latin.  

• Fluent in at least two of the following languages: German, Italian, Spanish or French.  

• Reading skills in ancient Greek would be an advantage but is not compulsory.  

• Mandatory knowledge of relevant methodology. 

 

Candidates should submit the following documents:  

• university questionnaire (downloadable from UW) 

• a copy of the doctor's diploma, 

• language certificates  



• list of publications and conference presentations 

• statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an 

academic teacher at the University of Warsaw(available on the website 

https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/dokumenty-i-wzory-pracownicy) 

• information about the processing of personal data (to be downloaded from the UW website) 

• statement on the primary workplace (to be downloaded from the University of Warsaw 

website)  

Link to the website:  

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

 

Documents should be submitted personally or by post in the Secretariat of the Section of Staff Affairs 

of the Faculty of Law and Administration, room 313 Collegium Iuridicum I ul. Krakowskie Przedmieście 

26/28, 00-927 Warsaw. 

 

The competition is the first stage defined by the University of Warsaw Statute of the procedure of 

recruiting an academic teacher, and its positive decision is the basis for further proceedings. 

 

The deadline for submitting documents is   19 november  , 2021r. 

The contest will be settled by     30  november 2021 . at the latest. 

Information about the contest will be sent by post. 

                                                                                                 

                                                                                                Dean of the  Faculty of Law and  Administration 

                                                                                                                University of Warsaw 

                                                                                                         /- /    Professor  Tomasz Giaro 


