
 

 

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego  

ogłasza KONKURS na stanowisko 

Adiunkta (postdoc) w grupie pracowników badawczych  

w ramach projektu NCN (CHANSE) pt. „Public Service Media in the Age of 

Platforms”  
 

Kandydat/tka 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. 

Od kandydata/tki oczekuje się:  

 

1) Stopnia naukowego doktora nauk społecznych,  

2) Dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi, 

3) Znajomości rynku medialnego w Polsce (zwłaszcza telewizji) oraz podstawowych 

koncepcji związanych z mediami publicznymi i platformami streamingowymi,   

4) Znajomości jakościowych i ilościowych metod badawczych, z uwzględnieniem analizy 

dokumentów prawnych i strategii organizacji medialnych, wywiadu pogłębionego oraz 

analizy zawartości mediów, 

5) Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezproblemową pracę w 

międzynarodowym projekcie badawczym, 

6) Dodatkowym atutem będą wysokie kompetencje dotyczące pracy zespołowej, 

umiejętności komunikacyjne, jak również doświadczenie z oprogramowania Microsoft 

Office (Excel) oraz oprogramowania do kodowania danych jakościowych (MAXQDA, 

Nvivo). 

 

Zakres obowiązków: 

1. Analiza prawa medialnego w Polsce, z uwzględnieniem wyzwań stojących przed 

publicznymi środkami przekazu, 

2. Analiza strategii rozwojowych mediów publicznych w Polsce, raportów na temat 

rozwoju rynku telewizyjnego, współpracy mediów publicznych w ramach ekologii 

mediów publicznych (dostawcy treści i usług), 

3. Przeprowadzanie wywiadów z pracownikami Telewizji Polskiej S.A., 

4. Analiza ilościowa i jakościowa wybranych programów telewizyjnych (media linearne i 

streamingowe), 



 

5. Udział w analizie porównawczej działalności mediów publicznych w Belgii, Danii, 

Kanadzie, Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, 

6. Autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych w międzynarodowych 

czasopismach naukowych, udział w przygotowaniu wystąpień konferencyjnych, 

raportów dla przedstawicieli rynku medialnego, 

7. Uczestnictwo w regularnych spotkaniach członków konsorcjum badawczego, 

8. Wspieranie kierownika projektu w innych działaniach związanych z wymianą i 

rozpowszechnianiem wiedzy o wynikach badań w projekcie badawczym. 

 

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 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r. 

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, 

Katedra Systemów Medialnych 

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 

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


 

(pok. 0.18) w godz. od 9.00 do 12.00 lub pocztą tradycyjną na adres Wydziału w 

terminie do 4 lutego 2023 r. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Wydziałową Komisję Konkursową do 10 lutego 

2023 r. 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 3 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The Dean of the Faculty of Journalism, Information and Book Studies,  

The University of Warsaw announced a CALL FOR THE POSITION 

 

Assistant professor (postdoc) in a group of researchers 

in the NCN (CHANSE) project: „Public Service Media in the Age of 

Platforms” 

 
 

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.   

 

The candidate is expected to: 

 

1. Doctoral degree in social science, 

2. Scientific achievements confirmed by publications and conference presentations, 

3. Knowledge of the media market in Poland (especially television) and basic concepts 

related to public media and streaming platforms, 

4. Knowledge of qualitative and quantitative research methods, including the analysis of 

legal documents and strategies of media firms, in-depth interviews and media content 

analysis, 

5. Knowledge of English at a level enabling trouble-free work in an international research 

project, 

6. An additional advantage will be high competencies in teamwork, and communication 

skills, as well as experience in Microsoft Office software (Excel) and software for 

qualitative data (MAXQDA, Nvivo). 

 

Responsibilities: 

 

1. Analysis of media law in Poland, with particular emphasis on the challenges faced by 

public media, 

2. Analysis of the development strategies of public service media in Poland, reports on the 

development of the television market, collaboration within the public service media 

ecologies (content and service providers), 

3. Conducting semi-structured interviews with employees of Telewizja Polska S.A., 

4. Quantitative and qualitative analysis of selected TV programs (linear and streaming 

services), 

5. Participation in a comparative analysis of public media activities in Belgium, Denmark, 

Canada, Poland, the United Kingdom and Italy, 

6. Authorship and co-authorship of scholarly publications in international scientific 

journals, participation in the preparation of conference speeches, reports for the media 

industries, 



 

7. Participation in regular research consortium meetings, 

8. Supporting the project manager in other activities related to exchanging and 

disseminating project findings. 

 

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 

concerning the processing of personal data and the free the flow of such data and the 

repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation), 

2. A copy of the doctoral diploma, 

3. Scientific curriculum vitae, 

4. Information on scholarly and organisational activities, a list of scholarly publications 

included, 

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 01/03/2023 to 28/02/2025 

Place of work: Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of 

Warsaw, Department of Media Systems 
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 until February 4, 2023. 

The Division Competition Commission will adjudicate the competition until February 10,2023. 

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. 

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


 

The candidates will be informed about the results of the competition by phone or e-mail. 

 

 

Warsaw, January 3, 2023 

 


