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KONKURS 

NA STANOWISKO ADIUNKTA 

 

(w grupie dydaktycznej – dyscyplina: nauki o polityce i administracji) 

NA WYDZIALE NAUK POLITYCZNYCH 

I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

(Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych) 

 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 574) oraz w Statucie UW (Monitor UW z 2019 r. 

poz. 190). 

 

Warunki konkursu: 

 

 stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; 

 zainteresowania badawcze: ochrona własności intelektualnej, prawo międzynarodowe 

publiczne, prawo unijne, integracja europejska; wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej; 

prawa własności intelektualnej w orzecznictwie instytucji Unii Europejskiej; zasady ustrojowe 

Unii Europejskiej; 

 potwierdzona publikacjami i doświadczeniem znajomość zagadnień: prawa unijnego, integracji 

europejskiej, ochrony własności intelektualnej, prawa międzynarodowego publicznego; 

 biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych (j. polski i j. angielski) w zakresie międzynarodowej ochrony 

własności intelektualnej, prawa własności intelektualnej, prawa międzynarodowego 

publicznego, prawa gospodarczego i handlowego Indii, międzynarodowego prawa handlowego, 

prawa unijnego; 

 udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym  szczególnie poświęconych 

prawu i instytucjom UE, prawom człowieka, prawu międzynarodowemu oraz doświadczenie w 

organizacji konferencji naukowych; 

 odbycie staży naukowych w instytucjach UE oraz zagranicznych ośrodkach naukowych będzie 

dodatkowym atutem.  

Zadania: 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych w językach polskim i angielskim w zakresie 

międzynarodowej ochrony własności intelektualnej, prawa własności intelektualnej, prawa 

międzynarodowego publicznego, prawa gospodarczego i handlowego Indii, 

międzynarodowego prawa handlowego, prawa unijnego; 

 organizacja i udział z referatami w konferencjach oraz seminariach krajowych i 

międzynarodowych;  

 nawiązywanie i prowadzenie współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi z Polski i 

z zagranicy; 



 

 

 zdobywanie wiedzy w zakresie jakości kształcenia (dotyczy to zarówno nauczania, jak 

i organizacji nauczania); 

 udział w pracach organizacyjnych prowadzonych w Katedrze oraz na Wydziale. 

Wymagane dokumenty: 

 

1. podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000); 

2. kserokopia dyplomu doktorskiego; 

3. wykaz publikacji naukowych z zakresu prawa unijnego, integracji europejskiej, ochrony 

własności intelektualnej, prawa międzynarodowego publicznego; 

4. dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa 

unijnego, integracji europejskiej, ochrony własności intelektualnej, prawa 

międzynarodowego publicznego; 

5. dokumenty potwierdzające odbycie staży naukowych w instytucjach UE oraz zagranicznych 

ośrodkach naukowych; 

6. dwie opinie samodzielnych nauczycieli akademickich nt. dorobku naukowego; 

7. dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć w języku angielskim; 

8. życiorys naukowy; 

9. wypełnione druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW 

(https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/-dla kandydata do pracy): 

a) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

b) podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych 

c) oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w przypadku 

zatrudnienia; 

10. oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania 

konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim  

 

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

nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi postawę do dalszego 

postępowania.  

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. 

Dokumenty należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w dziekanacie Wydziału, Gmach Audytoryjny, 

ul. Krakowskie  Przedmieście 26/28, pok. 216 do dnia 19 kwietnia 2023 roku. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty do dnia 08 maja 2023 roku. 

 

Liczba etatów: 1  Okres zatrudnienia: czas nieokreślony   Wymiar etatu: 1 

 

 

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


 

 

COMPETITION 

FOR THE POSITION OF AN ASSISTANT PROFESSOR 

 

(in the teaching group—field: political science and administration) 

AT THE FACULTY OF POLITICAL SCIENCE 

AND INTERNATIONAL STUDIES 

(Department of Diplomacy and International Institutions) 

 

The candidate should meet the criteria set out in the Higher Education and Science Act of 20 

July 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574) and the Statutes of the University of Warsaw (Official 

Gazette of the University of Warsaw of 2019, item 190). 

 

Competitive selection criteria: 

 

 doctoral degree in social sciences in the field of political science; 

 research interests: intellectual property protection, public international law, EU law, European 

integration; enhanced cooperation in the European Union; intellectual property rights in the 

judicial practice of EU institutions; constitutional principles of the European Union; 

 knowledge of EU law, European integration, intellectual property protection and public 

international law issues proved by published papers and experience; 

 fluent command of spoken and written English; 

 teaching experience (in Polish and English) in the field of international intellectual property 

protection, intellectual property law, public international law, the economic and commercial 

laws of India, international commercial law, EU law; 

 participation in national and international conferences, in particular conferences devoted to EU 

law and institutions, human rights and international law, and experience in organising scientific 

conferences; 

 candidates who completed academic internships at EU institutions and research centres abroad 

will be given preferential consideration.  

Tasks: 

 teaching classes in Polish and English in international intellectual property protection, 

intellectual property law, public international law, the business and commercial laws of India, 

international commercial law, EU law; 

 organising and participating in, including presenting papers at, conferences and national 

and international seminars;  

 establishing and conducting scientific cooperation with Polish and foreign research 

centres; 

 acquiring knowledge in the field of educational quality (this applies to both teaching 

itself and its organisation); 

 participation in organisational work carried out at the Chair and at the Department. 

Required documents: 



 

 

 

11. an application to the Rector of the University of Warsaw, including a consent for the processing of 

personal data for the purposes of the recruitment process in accordance with the Personal Data 

Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000); 

12. photocopy of doctoral degree certificate; 

13. list of published papers on the EU law, European integration, intellectual property protection, 

public international law; 

14. documentary evidence of experience teaching EU law, European integration, intellectual 

property protection, public international law; 

15. documentary evidence of academic internships completed at EU institutions and overseas research 

centres; 

16. two references from independent academic instructors concerning the candidate’s scientific 

achievements; 

17. documentary evidence of classes taught in English; 

18. academic resume; 

19. completed forms available at the UW Human Resources Office website 

(https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/-dla kandydata do pracy): 

d) personal questionnaire for the candidate; 

e) signed information about the processing of personal data 

f) a statement that the University will be the applicant's primary place of employment if hired; 

20. declaration in which the candidate confirms that he or she has read and accepts the rules governing 

competitions for the position of academic teacher at the University of Warsaw.  

 

The competition is the first stage of the procedure for hiring for the position of an academic teacher, as 

specified in the UW Statute, and its positive outcome constitutes a basis for further proceedings.  

The applicants will be notified by email of the results of the competition. 

The documents should be submitted by regular mail or in person at the Dean's Office of the Department, 

Auditorium Building, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pok. [room] 216 by 19 april 2023. The 

competition will be resolved by 08 may 2023. 

 

Number of FTEs: 1  Employment duration: permanent  Type of employment: 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

