
 

 

Załącznik do sprawy SOB/D110/2022/1/PA/60-0936216 

Warszawa, 22 lipca 2022 r. 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 

asystenta w grupie pracowników badawczych 

w projekcie „Metody dekompozycyjne dla problemów dyskretnych” 

finansowanym przez Komisję Europejską,  

kontrakt numer 948057 

 

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 

ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych (matematyka lub informatyka) 

w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Metody 

dekompozycyjne dla problemów dyskretnych” finansowanego przez Komisję Europejską ds. Badań 

Naukowych (ERC), kontrakt numer 948057. 

Warunki zatrudnienia 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na ⅘ etatu na czas określony, w wymiarze 12 miesięcy, 

rozpoczynający się 1 października 2022 r. Wynagrodzenie na stanowisku wynosi 4000 zł brutto/m-c. 

Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany 

kandydat pracować będzie nad zagadnieniami z przecięcia strukturalnej teorii grafów, projektowania 

algorytmów i logiki w informatyce. 

Opis projektu 

Projekt BOBR ma na celu badanie dekompozycji grafów i ich zastosowań w projektowaniu efektywnych 

algorytmów, w szczególności dla problemów pochodzących z teorii grafów i z teorii modeli skończonych. 

Badania w projekcie będą się koncentrować na następujących czterech kierunkach: 

 Grafy rzadkie i strukturalnie rzadkie: będziemy badać abstrakcyjne pojęcia rzadkości w grafach 

(ograniczona ekspansja i nigdzie-gęstość) w celu zrozumienia implikowanej przez nie struktury i 

wykorzystania jej do projektowania efektywnych algorytmów. Będziemy również pracować nad 

konstrukcją strukturalnej teorii grafów gęstych o prostej strukturze, bazującą na osiągnięciach teorii 

grafów rzadkich i sięgającą do teorii stabilności. 

 Dynamiczne parametryzowane struktury danych: Zastosujemy koncepcję parametryzacji do 

systematycznego badania struktur danych dla dynamicznych problemów parametryzowanych w grafach. 

 Algorytmy w grafach planarnych: Będziemy projektować nowe algorytmy parametryzowane i 

aproksymacyjne dla problemów w grafach planarnych, skupiając się na łączeniu technik z tych dwóch 

dziedzin. 

 Algorytmy w dziedzicznych klasach grafów: Będziemy badać strukturalne własności w klasach grafów 

zdefiniowanych poprzez wykluczanie indukowanych podgrafów, w celu opracowywania efektywnych 

algorytmów parametryzowanych, aproksymacyjnych i dokładnych działających dla takich grafów. 

Wymagania 

Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał tytuł magistra z matematyki lub 

informatyki, będzie studentem studiów doktoranckich w jednej z tych dyscyplin oraz będzie miał doskonałe 

przygotowanie w obu z nich. Wymagamy dobrego zrozumienia fundamentalnych pojęć i wyników w jednej lub 

kilku z następujących dziedzin: 

 strukturalna teoria grafów; 

 projektowanie i analiza algorytmów; lub 

 automaty i logika. 



W szczególności, kandydat powinien posiadać doświadczenie badawcze w co najmniej dwóch z następujących 

tematów: 

 algorytmy parametryzowane; 

 schematy aproksymacyjne w grafach planarnych; 

 algorytmy w klasach grafów; 

 dynamiczne struktury danych; 

 algorytmy dla problemu sprawdzania modelu; 

 skończona teoria modeli; 

 strukturalna teoria grafów rzadkich (pojęcia ograniczonej ekspansji i nigdzie-gęstości); 

 dekompozycje grafów, w szczególności szerokość drzewiasta, klikowa i bliźniacza, oraz głębokość 

drzewiasta. 

 

Zgłoszenia 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: 

 opisuje przygotowanie merytoryczne i osiągnięcia naukowe kandydata, oraz 

 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze 

nieopublikowanymi manuskryptami). 

Prosimy o załączenie kopii dyplomu magistra. 

 

Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, 

zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). 

 

Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź 

formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. Michała Pilipczuka: 

michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl 

By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami, 

wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf. 

 

Termin zgłoszeń upływa dnia 29 sierpnia 2022 

 

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, 

Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się 

w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 

12 września 2022  r. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela 

akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat 

przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania  

konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 

27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf 
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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 pracy
1
 (imię (imiona) i nazwisko, data 

urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego
2
, natomiast inne dane

3
 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć 

poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych 

dokumentach przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

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 przetwarzanie
4
, 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 CV 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 zgodę
5
, 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 adres 

michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl. 
 

1
 Art. 22

1
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. 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; 

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

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

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z 

którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. ……………………………………. 
(wpisz wszystkich odbiorców danych) 

 

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: 

▪ 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) 

 

6
 Art. 7 ust. 3 RODO; 

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

8
 https://www.privacyshield.gov 



 

Attachment to SOB/D110/2022/1/PA/60-0936216 

Warsaw, 22 July 2022 

Pre-doctoral research position  

in the scientific project 

“BOBR: Decomposition methods for discrete problems” 

financed by the European Commission (grant agreement no 948057) 

Principal Investigator: Michał Pilipczuk 

 

The ERC project „BOBR: Decomposition methods for discrete problems”, led by dr Michał Pilipczuk, is 

offering a pre-doctoral research position in the Institute of Informatics at the Faculty of Mathematics, 

Informatics and Mechanics of the University of Warsaw. 

Terms of employment 

Selected candidate will be employed on a ⅘ time fixed-term basis of 12 months, starting on 1
st
 of October 

2022, as pre-doctoral researcher (pol. asystent). The remuneration for the position is 4 000 PLN per 

month. The position comes with no teaching obligations and a generous travel budget. Selected candidate 

will work on problems in the intersection of the fields of structural graph theory, algorithm design, and 

logic in computer science. 

Description of the project 

Project BOBR focuses on studying graph decompositions and their applications in designing efficient 

algorithms, in particular for graph problems and problems originating from finite model theory. The work 

within the project will concentrate on the following four directions: 

 Beyond Sparsity. We will study the abstract notions of sparsity in graphs (bounded expansion and 

nowhere denseness) in order to understand the structure implied by these notions and to use this 

structure for designing efficient algorithms. We will also try to build a theory of well-structured 

dense graphs, based on advances in the theory of sparse graphs and inspired by the theory of 

stability. 

 Dynamic parameterized data structures. We will use the idea of parameterization to perform a 

systematic exploration of data structures for dynamic parameterized problems in graphs. 

 Algorithms in planar graphs. We will design new parameterized and approximation algorithms for 

problems in planar graphs, while focusing on combining techniques from both these areas. 

 Algorithms in hereditary classes of graphs: We will study structural properties in classes of graphs 

defined by forbidding induced subgraphs, in order to design efficient parameterized, 

approximation, and exact algorithms working on graphs from such classes. 

Requirements 

We expect that the candidate at the moment of employment holds a master degree in either mathematics 

or computer science, pursues a PhD degree in one of these disciplines, and has an excellent background in 

both of them. A good understanding of fundamental theoretical concepts and results in one or more of the 

following fields is required: 

 structural graph theory; 

 algorithm design; 

 automata and logic. 

More specifically, the candidate should have research experience in at least two of the following areas: 



 

 parameterized algorithms; 

 approximation schemes in planar graphs; 

 algorithms on graph classes; 

 dynamic data structures; 

 model-checking algorithms; 

 finite model theory; 

 structural theory of sparse graphs (notions of bounded expansion and nowhere denseness); 

 decompositions of graphs, in particular treewidth, cliquewidth, treedepth, or twin-width. 

Applications 

An application should include Curriculum Vitae that: 

 presents an overview of background and scientific achievements of the candidate, and 

 lists all the candidate’s research works (including not yet published manuscripts). 

The Curriculum Vitae should be supplied with a copy of Master’s degree. 

 

In addition to the above, there should be a signed cover letter addressed to the Dean of the Faculty of 

Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw together with the personal data clause 

(attached). 

 

Applications, as well as further questions on both the scientific topic of the project and on formal details 

of the call procedure should be directed to dr Michał Pilipczuk: 

 

 michal.pilipczuk@mimuw.edu.pl 

 

In order to apply for the position, candidates should send an e-mail and submit the documents as 

attached .pdf files. 

Application deadline: 29
th 

of August, 2022 

Applications which do not satisfy the above requirements or are submitted after the deadline will not be 

considered for the position. 

The applications will be evaluated by a selection committee appointed by the Dean of the Faculty of 

Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw. The committee may invite candidate to 

a meeting, which will be conducted remotely. The results of the competition will be sent to candidates 

electronically on 12
th 

of September,
 
2022 at the latest. The competition is the first stage of the recruitment 

process as described in the Statute of the University of Warsaw, the recommendation by the selection 

committee being a basis for its subsequent stages. 
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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 law
1
 (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
2
, whereas other data

3
 

shall be processed based on your consent which may take the following wording: 
 

I agree to the processing of personal data provided in CV and other submitted documents by the 

University of Warsaw for realising my recruitment process. 

 

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 data
4
 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 CV 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 consent
5
 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. 

 

                                                           
1
 Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes);  

2
 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); 
3
 Art. 6 section 1 letter a of the GDPR; 

4
 Art. 9 section 2 letter a GDPR; 

5
 Art. 6 section 1 letter a  GDPR; 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at 

michal.pilipczuk@mimuw.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.
6
 

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. 
 

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific services 

involving data processing, like  

............................................................................. 

(name all recipients of data) 
 

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.
7
 Your data shall be protected under the standards of the Privacy Shield, 

accepted by the European Commission.
8
 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; 

▪ 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 
 

                                                           
6
 Art. 7 section 3  GDPR; 

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

8
 https://www.privacyshield.gov 
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