
 

 

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza KONKURS na stanowisko 

Adiunkta  
(pełny etat badawczo-dydaktyczny) 

 w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations  

Kandydat/Kandydatka 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. 

1. Kandydatka/Kandydat ma wykształcenie w zakresie psychologii oraz jako dodatkowo 

pożądane – z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, 

2. Kandydatka/Kandydat posiada stopień doktora w zakresie nauk społecznych, 

humanistycznych lub nauk przyrodniczych (medycznych), 

3. Realizowała/realizował projekty badawcze w wybranych obszarach psychologii, 

4. Uczestniczyła/uczestniczył w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych. 

5. Posiada formalne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie psychologii, 

doskonalenia umiejętności interpersonalnych, komunikowania, 

6. Była/był stypendystą programów naukowych, 

7. Posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelniach 

wyższych, 

8. Posiada zaawansowaną znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatami, w tym 

co najmniej jednego (angielski) w stopniu biegłym, 

9. Opublikowała/opublikował artykuły naukowe w czasopismach polskich 

i  zagranicznych, w tym także z zakresu psychologii, 

10. Biegle posługuje się językiem polskim. 

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. Dyplom doktora nauk, 

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 kandydata potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad 

przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego 

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/ogloszenia/ogloszenia-dziekana 

 

 

Klauzula informacyjna oraz druki do pobrania dostępne na stronie : 

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

Liczba etatów: 1   Okres zatrudnienia: od 01.06.2023     Wymiar etatu: 1 

 

Dokumenty należy składać do 2 kwietnia 2023 r. 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  (pok. 0.18) w godz. od 9.00 do 12.00 lub 

pocztą tradycyjną na adres Wydziału. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Wydziałową Komisję Konkursową do 20 kwietnia 

2023 roku. 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 17 lutego 2023 roku  
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The Dean of the Faculty of Journalism, Information and Book Studies at the University of 

Warsaw announces a COMPETITION for the position 

 

Assistant professor  
(full-time research and teaching) 

in the Department of Social Communication and Public Relations 

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.   

   

1. The candidate has an education in psychology and, as additionally desirable, in the 

field of journalism and social communication, 

2. The candidate has a PhD degree in social sciences, humanities or natural (medical) 

sciences, 

3. She/has carried out research projects in selected areas of psychology, 

4. Participated/participated in national and international scientific projects. 

5. Has formal preparation to conduct classes in the field of psychology, improve 

interpersonal skills, communication, 

6. She was/was a scholarship holder of scientific programs, 

7. Has teaching experience in teaching at universities, 

8. Has advanced knowledge of foreign languages confirmed by certificates, including at 

least one (English) at a fluent level, 

9. Has published scientific articles in Polish and foreign journals, including in the field 

of psychology, 

10. He is fluent in Polish. 

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 with regard to the processing 

of personal data and on the free the flow of such data and repealing Directive 95/46 / 

EC (General Data Protection Regulation). 

2. Scientific resume, 

3. Doctor of Science diploma, 

4. Information on scientific, didactic and organizational activities together with the list of 

publications. 

5. Personal questionnaire (to be downloaded from the University of Warsaw website) 



 

6. The candidate's statement confirming that they have read and accepted the rules for 

conducting competitions for the position of an academic teacher 

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/ogloszenia/ogloszenia-dziekana  

 

Information clause and forms to download available on the website: 

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

No of  jobs: 1  Duration of employment: 01.06.2023 Time of employment: 1 

 

The documents should be submitted to  April 2, 2023 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. 

The competition will be adjudicated by the Division Competition Commission by April 20, 

2023. The competition is the first stage of the employment procedure as defined in the 

University of Warsaw's statute, and its positive outcome is the basis for further proceedings. 

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

  

 

 

 

 

Warsaw, February 17, 2023 

 

https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/ogloszenia/ogloszenia-dziekana
mailto:wdib@uw.edu.pl

