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DZIEKAN WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO) 

W DYSCYPLINIE NAUKI O KULTURZE I RELIGII  
WAL-K-66/2023 

Nazwa stanowiska:   adiunkt 

Grupa stanowisk Badawczo-dydaktyczna 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony, pełen wymiar etatu 

Liczba stanowisk pracy:   1 

Przewidywana data 
rozpoczęcia pracy:    01.10.2023 r 

Miejsce wykonywania 
pracy:  Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski 

Wymagania: 

- stopień doktora nauk humanistycznych (nauki o kulturze i religii, kulturoznawstwo, 
nauki o sztuce, archeologia); 

- stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych (nauki o kulturze 
i religii, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, archeologia); 

- dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o kulturze i religii (w zakresie wizualności w 
kulturach basenu Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem epoki 
starożytnej); 

- doświadczenie studiów i/lub pracy naukowej w programach interdyscyplinarnych 
w Polsce i/lub za granicą; 

- doświadczenie przygotowywania projektów i realizacji wniosków grantowych; 
- doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej; 
- prezentacja planu dalszej działalności dydaktycznej; 
- udokumentowanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego; wskazana 

znajomość innego języka kongresowego; 
- udokumentowana bardzo dobra znajomość języka polskiego.  

Podstawowe 
obowiązki: 

- praca badawcza w zakresie nauk o kulturze i religii 
- zajęcia dydaktyczne na Wydziale „Artes Liberales”; 
- pomoc w organizacji opieki nad studentami na Wydziale „Artes Liberales”  
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Wymagane 
dokumenty: 

1. Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału „Artes 
Liberales” 

2. Kwestionariusz osobowy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-
kandydata_11_2019.docx 

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do 
pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-
rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx 

4. Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje 
zasady przeprowadzania konkursów na Uniwersytecie Warszawskim 
(Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r.); 

5. Życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, 
dydaktycznej i organizacyjnej (w tym spis publikacji); 

6. Kopia dyplomu doktorskiego 
7. Kopia dyplomu habilitacyjnego 
8. Plan działalności badawczej i dydaktycznej, zgodny z planami Wydziału 

„Artes Liberales”; 
9. Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy 

Miejsce składania 
dokumentów: e-mail na adres: al@al.uw.edu.pl 

Termin składania 
aplikacji: Do dnia: 31 marca 2023 r. 

Informacje o 
postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunku określone w art. 113 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U.2022 poz. 574 z późn. zm.) 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez 
Dziekana Wydziału „Artes Liberales” UW. Komisja może zaprosić wybranych 
kandydatów na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 
30 kwietnia 2023 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 wyniku konkursu kandydaci zostaną poinformowanie drogą mailową. 

 
Warszawa, dnia 13 lutego 2023 r. 
 
DZIEKAN Wydziału „Artes Liberales”  
dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz. 
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THE DEAN OF THE FACULTY OF “ARTES LIBERALES” 
ANNOUNCES A CALL FOR A POSITION: ASSISTANT PROFESSOR (RESEARCH/TEACHING ACADEMICS)  

IN THE DISCIPLINE OF THE SCIENCE OF CULTURE AND RELIGION 

WAL-K-66/2023 

Position in the project:   Assistant professor (adiunkt) 

Group of employees Research/teaching academics 

Conditions of 
employment Permanent post, Full-time 

Number of job offers:   1 

Position starts on:    01.10.2023 

Place of employment Faculty of „Artes Liberales”, University of Warsaw 

Key requirements 
include: 

- PhD in the humanities (cultural and religious sciences, cultural studies, art sciences, 
archaeology); 

- Habilitation degree in the humanities (sciences of culture and religion, cultural studies, 
art sciences, archaeology); 

- scholarly achievements in the discipline of cultural and religious sciences (in the field of 
visuality in Mediterranean cultures with special emphasis on the ancient period); 

- experience of studies and/or research in interdisciplinary programs in Poland and/or 
abroad; 

- experience in preparing projects and implementing grant proposals; 

- experience in the academic didactics; 

- presentation of a plan for further teaching activities; 

- documented very good knowledge of English; knowledge of another congressional 
language desirable; 

- documented very good knowledge of the Polish language. 

Main duties 

- research in the cultural and religious sciences; 
- didactics in the Faculty of “Artes Liberales”;  
- help in organizing the students’ tutorials at the Faculty of “Artes Liberales”.  
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Required documents: 

1. Application letter addressed to the Dean of the Faculty of „Artes Liberales”  
2. Personal questionnaire https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-

content/uploads/sites/18/2021/01/EN_KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_KANDY
DAT_11_2019.docx 

3. Information on the processing of personal data https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/18/2021/01/EN_Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-
do-pracy_11_2019.docx 

4. Declaration confirming that the candidate has read and accepted the rules of 
conducting competitions (Order of the Rector of UW No. 106) 

5. CV including information on research and organization experience (including list 
of publications); 

6. Copy of PhD diploma; 
7. Copy of Habilitation degree diploma; 
8. Outline of teaching and researching offer related to the Faculty of “Artes 

Liberales”; 
9. Other documents related to the case. 

Please submit the 
following documents 
to: 

e-mail: al@al.uw.edu.pl 

Application deadline: March 31, 2023 

Data of the contest 
settlement: 

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 Act of July 20, 2020 
Law on Higher Education and Science. 
Applications will be evaluated by the Committee established by the Dean of the Faculty 
of “Artes Liberales” of the University of Warsaw. The Committee has the right to invite 
the selected candidates for an interview. The selection decision will be made by April 30, 
2023. The competition is the first stage of the employment procedure of an academic 
teacher defined by the Statute of the University of Warsaw and its positive resolution 
provides the formal base for posterior steps in the employment process. The candidates 
will be informed about the result of the competition via email. 

 

Warsaw, dated February 13, 2023 
 
The Dean of the Faculty of “Artes Liberales” 
dr hab. Robert A. Sucharski, university professor 
 


