
 

 

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej 

im. Kazimierza Michałowskiego Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora 

w projekcie NCN SONATA BIS 11 nr 202142/E/HS3/00381 
 

pt. „Kyriakós oíkos? Diachroniczna konceptualizacja przestrzeni i funkcji 
średniowiecznych kościołów nubijskich”  

 

 

Grupa pracowników: badawcza. 

Dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka 

Liczba stanowisk: jedno. 

Planowany okres zatrudnienia: umowa na czas określony: od 1.01.2023 do 

31.12.2026. 

 

Warunki konkursu: 

Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa  
w Ustawie PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 
574), a ponadto wymagane jest: 

1. posiadanie stopnia doktora w dziedzinie architektury uzyskanego nie 

wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, a stopień 

doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest 

zatrudnienie na tym stanowisku; 

2. specjalizacja w zakresie wiedzy z zakresu Nubii średniowiecznej; 

3. wybitne doświadczenie w modelowaniu 3D; 

4. wybitne doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji kościołów w Nubii 

Średniowiecznej; 

5. przynajmniej 5–letnie doświadczenie w pracy badawczej w Afryce. 



 

 

Określenie podstawowych obowiązków: 

1. wykonanie dokumentacji architektonicznej kościołów badanych w projekcie; 

2. stworzenie trójwymiarowej rekonstrukcji kościołów (zarówno wewnątrz jak i 

na zewnątrz); 

3. przeprowadzenie architektonicznej analizy kościołów; 

4. prezentacja i rozpowszechnianie wyników badań; 

5. wykonanie innych zadań wskazanych przez kierownika projektu a 

dotyczących projektu. 

Wymagane dokumenty: 

1. podanie do Rektora z prośbą o zatrudnienie na stanowisko adiunkta ze 

stopniem doktora, wraz z klauzulą informacyjną przy rekrutacji do pracy:  

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

2. życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i 

organizacyjnych oraz wykaz publikacji; 

3. odpis dyplomu doktora; 

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

5. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów 

na stanowisko nauczyciela akademickiego. 

 

 

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą elektroniczną  

na adresy mailowe: j.k.szczepkowska@uw.edu.pl oraz u.wicenciak@uw.edu.pl do 

dnia 14.08.2022 r. 

  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 15.09.2022 r. Konkurs jest pierwszym 

etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku 

nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę 

do dalszego postępowania. O wynikach konkursu kandydaci zostaną 

powiadomieni drogą mailowa. 

 

CAŚ UW zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu 

oraz przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O 

terminach rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.  

  



 

 

The Director of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology  

University of Warsaw 

Announces a competition for the post of a research adjunct with doctoral 

degree in the National Science Centre project: 

NCN SONATA BIS 11 nr 202142/E/HS3/00381 
 

„Kyriakós oíkos? Diachronic conceptualisation  
of the space and function of Medieval Nubian churches” 

 
 

 

Group of employees: research.  

Discipline: architecture and urban planning. 

Number of positions: one. 

Planned employment : temporary contract from 1.01.2023 until 31.12.2026  

 

Competition requirements: 

The successful candidate will fill the requirements explicated of the PSWIN Higher 

Education Law (Law Journal 2022r., item 574), and will have the following: 

1. possession of a doctoral degree in  architecture awarded not more than 7 years 

before the year of employment in the project and the degree was not awarded by 

the entity where the post is to be filled  

2. specialization in knowledge of Medieval Nubia; 

3. outstanding experience in 3D modelling; 

4. outstanding experience in documenting Medieval Nubian churches; 

5. at least 5 years' experience in research work in Africa in the field of urbanism and 

architecture of ancient cities; 

 



 

 

Key responsibilities include: 

1. preparation of architectural documentation of churches researched in the project; 

2. preparation of a three-dimensional reconstruction of the churches (both inside 

and outside); 

3. providing architectural analyses of the churches; 

4. presenting and disseminating the project’s results; 

5. carrying out tasks assigned by the Principal Investigator of the project, connected 

with the realisation of the project. 

 

Required documents: 

1. an application to the University of Warsaw Rector for employment as an PhD 

adjunct, including a signed consent to personal data processing (Information 

clause and consent clause): https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 

2. scientific curriculum with information on research achievements, organizational 

achievements and list of publications; 

3. copy of PhD diploma; 

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

5. statement on getting acquainted with and accepting the rules for job 

applications in competitions for academic positions at the University of Warsaw. 

Applications and the required documents should be submitted by email to 

j.k.szczepkowska@uw.edu.pl and u.wicenciak@uw.edu.pl by 14.08.2022.  

The results of the competition will be announced by 15.09.2022. It is the first stage 

of the employment process for academic teachers set down in the UW Statute; a 

positive result is essential to proceed further. The candidates will be informed about 

the results of selection procedure by e-mail. 

The PCMA UW reserves the right to change the competition deadline and to 

interview selected candidates. Candidates will be informed individually about their 

interview dates. 
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