
 

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza KONKURS na stanowisko 

Adiunkta 
w Katedrze Technologii Informacyjnych Mediów 
(pełny etat w grupie pracowników dydaktycznych) 

  

Kandydat powinien spełniać warunki określone w  art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UW. 

Oczekiwania: 

 

1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk informatycznych, 

informatologii lub dyscyplin pokrewnych; 

2. Udokumentowane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych 

przez okres nie krótszy niż pięć lat; 

3. Posiadanie praktycznego doświadczenia w zakresie użytkowania technologii 

informacyjnych;  

4. Biegła znajomość języka polskiego.  

 

Zakres obowiązków: 

 

1. Wykonywanie obowiązków dydaktycznych na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych, w tym prowadzenie zajęć ze studentami w wymiarze 360 godz. 

dydaktycznych rocznie; 

2. Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale 

Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. 

 

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 o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na 

stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim  - 

Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4: 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf  

 

Klauzula informacyjna oraz druki do pobrania dostępne na stronie: 

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

Okres zatrudnienia: od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 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 w 

terminie do 16 czerwca 2022 r.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Wydziałową Komisję Konkursową do 30 czerwca  

2022 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 12 maja 2022 r. 
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The Dean of the Faculty of Journalism, Information and Book Studies,  

University of Warsaw announced CALL FOR THE POSITION 

 

ASSISTANT PROFESSOR 
 (full-time teaching) 

at the Department of Media Information Technologies 

 

The candidate should meet the conditions laid down in art. 113 of the Act of July 20, 2018, 

Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item 574) and in the 

Statute of the University of Warsaw.   

 

Expectations: 

1. Holding at least a doctoral degree in the field of computer science, information science 

or related disciplines; 

2. Proven experience in conducting classes independently for a period of not less than five 

years; 

3. Practical experience in the use of information technologies; 

4. Fluency in the Polish language. 

 

Responsibilities: 

1. Performing teaching duties in full-time and part-time studies, including conducting 

classes with students in the amount of 360 hours. teaching annually; 

2. Readiness to perform the functions and organizational tasks entrusted to him at the 

Faculty of Journalism, Information and Book Studies. 

 

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. Statement on reading the terms of the competition for the position of an academic 

teacher at the University of Warsaw - Order No. 106 of the Rector of the University of 

Warsaw of September 27, 2019, par. 1, sec. 4: 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf  

 

Information clause and forms for download are available at: 

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

 

Employment period: from 01/10/2022 to 30/09/2023 

 

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 by June 16, 2022. 

The competition will be adjudicated by the Division Competition Commission by June 30, 

2022. 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, May 12, 2022 
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