
 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego  

za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 
ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta 

Katedra Prawa Ubezpieczeń 

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 2022 r., poz. 574 ze zm.. )  i Statutem UW. 

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat: 

• stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo; 

• co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach 
prawniczych; 

• doświadczenie w prowadzeniu innych zajęć z zakresu prawa ubezpieczeń 
społecznych, prawa ubezpieczeń lub prawa socjalnego na studiach prawniczych i 
administracyjnych; 

• doświadczenie w prowadzeniu wykładów na studiach podyplomowych; 

• dorobek naukowy z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa ubezpieczeń 
lub prawa socjalnego potwierdzony szczegółowym wykazem publikacji; 

• dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe związane ze współpracą i 
projektami międzynarodowymi w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych i prawa 
socjalnego 

• biegła znajomość języka polskiego 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 

 
Podstawowe obowiązki: 
w obszarze badawczym:  

•         - prowadzenie badań naukowych nad praktycznymi oraz prawnymi aspektami 
funkcjonowania prawa ubezpieczeń społecznych i prawa socjalnego,  

•         - publikacja wyników badań 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); 
  

w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa ubezpieczeń 
społecznych lub prawa socjalnego, przeprowadzanie egzaminów; 
 
w obszarze organizacyjnym: wykonywanie prac administracyjno-organizacyjnych 
dotyczących działań badawczych i dydaktycznych w Katedrze Prawa Ubezpieczeń 

  
 



 
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. 215  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  20 lipca 2022r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  najpóźniej  10 października 2022r 
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przekazana drogą pocztową.  
 
 

DZIEKAN  
                                                                                                       Wydziału Prawa i Administracji 
 
 
                                                                                                            Prof. dr hab. Tomasz Giaro 
 

 

 

 

 



Dean of the Faculty of Law and Administration 
University of Warsaw 

with the consent of the Rector of the University of Warsaw 
announces a competition for the post of assistant professor 

      Department of Insurance Law 
research and teaching group 

discipline – legal sciences 
    1 full-time (fixed term) 

 

The positionis open to personswhomeet the conditions set out in the Act on Higher and Science of 20 
July 2018 ( Journal of Laws of 2022, item 574, as amended) and the statute of the University of 
Warsaw. 
 

The candidate shall meet the following conditions: 

• an academic doctoral degree in the field of legal sciences in the legal discipline; 

• at least two years of experience in conducting classes at law faculties: 

• other experience in teaching social insurance law, insurance law or social law at law 
and administration faculties; 

• experience in giving lectures at postgraduate courses, 

• research output in the field of social insurance law, insurance law and social law 
confirmed by a detailed list of publications; 

• professional experience related to international cooperation and projects in the field 
of social insurance law and social law favoured; 

• fluent knowledge of the Polish language 

• very good knowledge of the English language 

 
 
Basic duties: 

 in the research area: 

• conducting scientific research on practical and legal aspects of the functioning of social 

insurance law or social law, 

• publication of research results in national and international scientific journals and in 

monographs, including research that may form the basis for the habilitation process in 

the future, 

• implementation of grant projects financed from external funds (including applying for 

such funds) 

  

in the didactic area: conducting classes in the field of social insurance law or social law, 

conducting examinations 

in the organizational area: carrying out administrative and organizational work related 

to research and teaching activities in the Department of Insurance Law 



 

 Candidates should submit the following documents: 

- application for the competition /  with  a note of consent to the processing of  personal data by the 
University of Warsaw, with registeredofficeat ul. Krakowskie  Przedmieście  26/28 00-927, Warsaw, 
Poland, in order to conducting the recruitment process, selecting an employee and concluding an 
employment contractat the University of Warsaw. I havebeeninformedabout my rights and obligations. 
I understandthatproviding personal information is voluntary, 
- universityquestionnaire (downloadable from UW) 
- a copy of the doctor'sdiploma, 
- list of publicationsstating the number of pages 
- plan for furtherresearchactivities, 
- list of professional, scientific and teachingachievements, 
- opinion of an independent researcher, 
- 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 
- informationabout the processing of personal data (to be downloaded from the UW website) 
- statement on the primaryworkplace (to be downloaded from the University of Warsawwebsite) 
-https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 
 

Documentsshould be submittedpersonallyor by post in the Secretariat of the Independent Section of 
Staff Affairs of the Faculty of Law and Administration, 215 Collegium Iuridicum I 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw . 
 
The competitionis the firststagedefined by the University of WarsawStatute of the procedure of 
recruitinganacademicteacher, and itspositivedecisionis the basis for furtherproceedings. 
 
The deadline for submitting documents is 20 July 2022r. 
The contest will be settled by     10 October  at the latest. 

Information about the contestwill be sent by post. 

         DZIEKAN 
                                                                                                       Wydziału Prawa i Administracji 
 
 
                                                                                                         Prof. dr hab. Tomasz Giaro 
 

 

 

 

 

 


