
WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO 

- za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego – 
 

(zgodnie z PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574) 
 

o   g   ł   a   s   z   a 
 

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze 
Historii Idei i Antropologii Kulturowej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (Wydział Stosowanych 
Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW). 

 Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące. 
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie 
nauk socjologicznych  
 

Dodatkowymi warunkami są: 

1. Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (mile widziane wyniki ankiet ewaluacyjnych) w 
prowadzeniu całosemestralnych zajęć z zakresu łączącego socjologię, antropologię kulturową i 
historię idei oraz teorie migracji (teorie socjologiczne, w szczególności teorie integracji, teorie 
inności/obcości, teorie ruchów społecznych, kwestie związane z mniejszościami kulturowymi); 

2. Aktywność naukowa w obszarze problemu inności/obcości oraz transferu kulturowego i 
wymiany elementów kulturowych materialnych i niematerialnych (m.in. wiedzy, idei) miedzy 
kulturą zachodnią a kulturami innymi za pośrednictwem aktorów transferu w kontekście teorii z 
zakresu socjologii oraz historii myśli społecznej; w zakresie integracji kulturowej europejskiej i 
pozaeuropejskiej mniejszości imigranckiej w Polsce i międzykulturowej koegzystencji w 
perspektywie porównawczej Europa Środkowowschodnia a Zachodnia w tym głównie pod 
względem równości, tolerancji i dyskryminacji;   

3. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych powojennych migracji do Polski w 
kontekście transformacji ustrojowej i polityki migracyjnej, w tym zwłaszcza migracji edukacyjnych 
oraz cyrkulacji wiedzy między Drugim a Trzecim Światem; bogate doświadczenie konferencyjne i 
publikacyjne o zasięgu międzynarodowym w ww. zakresie (w tym autorstwo min. dwóch 
monografii); bogate doświadczenie w realizacji projektów grantowych krajowych i 
międzynarodowych (w tym min. w dwóch jako kierownik projektu); doświadczenie w 
organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym; doświadczenie we współpracy z jednostkami 
pozakademickimi; wybitne nagrodzone osiągnięcia naukowe;  

4. Znajomość języka polskiego, angielskiego oraz znajomość innych języków obcych, w tym 
min. jednego pozaeuropejskiego;  

5. Osiągniecia i dorobek stosowny do wszczęcia procedury habilitacyjnej  
 

Ponadto mile będą widziane: 

 
6. Wysoka dyspozycyjność,  gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z 

prowadzoną w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych działalnością badawczą, naukową i 
organizacyjną, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich 
potencjału naukowo-badawczego. 

7. Zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki. 
 

Zakres obowiązków 

1. Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w 
czasopismach naukowych i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.  



2. Obowiązki dydaktyczne:  prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu 
nauczyciela akademickiego 

3.  Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów. 
 
Bardzo  prosimy osoby zainteresowane o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących 
dokumentów: 
 

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i 
Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu; 

2. kwestionariusz osobowy; 
3. CV naukowe zawierające informację o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej; 
4. odpisy dyplomów; 
5. nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;  
6. oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania 

konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR 
UW 

7. informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura 
Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 

8. materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: isns@uw.edu.pl ze wskazaniem w 
nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu. 
 

Termin zgłoszeń upływa dnia 14 kwietnia 2023 roku. 
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury 
zatrudnienia.  
Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 28 kwietnia 2023 roku.  
Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną. 
 

 
 
 

       D  Z  I  E  K  A  N 
Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 

 
         
 

      (dr hab. Aneta Gawkowska)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



................................................................ 
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 pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, 
data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 
postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 
która może przyjąć poniższe brzmienie: 

 
 
 
 
 
 

1 Art. 221 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; 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście 
motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego 
udziału w procesie rekrutacji. 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


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 przetwarzanie4, która może przyjąć 
poniższe brzmienie: 

 
 

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach 
pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie: 

 
 

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na 
adres ................................................................... (wskaż właściwy dla rekrutacji) 

 
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 

 
 
 

4  Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
5  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
6 Art. 7 ust. 3 RODO; 
7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
8 https://www.privacyshield.gov 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
RODO które zostały zawarte w (np. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) 
przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych 
naborach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy. 

http://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
http://www.privacyshield.gov/


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) 
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