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Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) 

na pełny etat na okres 21 miesięcy 
w Zakładzie Historii Starożytnej IH UW 

do pracy w projekcie badawczym ERC, pt.:   
The Cult of Saints: a Christendom-wide study of its origins, spread and development 

(źródła łacińskie) 
 
I. Informacje o projekcie  
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego szuka kandydata do pracy przy projekcie  
The Cult of Saints: a Christendom-wide study of its origins, spread and development to 700 AD 
(COS). COS jest projektem finansowanym przez ERC Advanced Grant (340540), realizowanym we 
współpracy między Uniwersytetem Oksfordzkim a Uniwersytetem Warszawskim. Osoba 
wyłoniona w konkursie będzie pracować w sześcioosobowym zespole kierowanym przez prof. 
Bryana Ward-Perkinsa (Oksford), ale pod bezpośrednią opieką dr hab. Roberta Wiśniewskiego 
(UW). Będzie odpowiedzialna za gromadzenie materiału i prowadzenie badań na podstawie 
łacińskich źródeł literackich i kalendarzy. Efektem jej pracy powinny również być publikacje 
poświęcone wybranym aspektom hagiografii łacińskiej.  

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na pełen etat na 21 miesięcy począwszy 
od 1 marca 2017. Łączne wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie równowartość ok.  2.700 
Euro. 

Informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://cultofsaints.history.ox.ac.uk. Na wszelkie 
pytania związane z rekrutacją chętnie odpowie Robert Wiśniewski: r.wisniewski@uw.edu.pl 
II. Zakres odpowiedzialności i zadania 
• Prowadzenie samodzielnych badań nad narodzinami i rozwojem chrześcijańskiego kultu 

świętych w bibliotekach polskich oraz w innych krajach wedle potrzeb Projektu. 
• Systematycznie zbieranie i wprowadzanie do bazy danych Cult of Saints materiału ze źródeł 

łacińskich. 
• Publikowanie artykułów poświęconych wybranym aspektom hagiografii łacińskiej. 
• Uczestnictwo w spotkaniach projektu w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz innych krajach, 

zgodnie z potrzebami Projektu, służenie radą i pomocą innym członkom zespołu badawczego. 
• Reprezentowanie Uniwersytetu Warszawskiego i Projektu, wygłaszanie referatów na 

spotkaniach Zespołu, warsztatach, konferencjach i spotkaniach naukowych innego rodzaju. 
• Udział w popularyzacji osiągnięć Projektu.  
 
III. Oczekiwane kwalifikacje kandydatów: 
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Konieczne: 
• Doktorat z właściwej dziedziny (historia, filologia klasyczna, teologia). 
• Doświadczenie w badaniach nad hagiografią łacińską. 
• Doskonała znajomość łaciny i angielskiego. 
• Dobra znajomość innych języków ważnych dla badanej dziedziny (zwłaszcza francuskiego i 

włoskiego). 
• Doskonała znajomość historycznego kontekstu chrześcijaństwa późnoantycznego. 
• Zdolność prowadzanie badań naukowych z dziedziny projektu i doskonałe umiejętności 

komunikowania ich rezultatów, a zwłaszcza pisania publikacji, prezentacji na spotkaniach 
naukowych etc. 

• Umiejętności i chęć prowadzenie badań w ramach zespołu, dzielenia się wynikami badań i 
zaangażowanie w badania Projektu 

• Umiejętność wykonywania prac w terminie. 
Wskazane: 
• Znajomość starożytnej greki 
• Doświadczenie w pracy z bazami danych 
IV. Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. Zgłoszenie do konkursu: podanie do JM Rektora, które powinno zawierać informację o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz pisemną zgodę na opublikowanie na stronie 
Instytutu Historycznego UW dokumentów konkursowych, wskazanych w punkcie 3 poniżej. 

2. Odpis nadania stopnia doktora. 
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 
4. Nazwiska i dane kontaktowe dwóch recenzentów. 
5. List motywacyjny (po angielsku), pokazujący, jakie ścieżki badawcze kandydat będzie 

chciał rozwijać w ramach projektu. 
6. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw 

Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego). 
 

Termin składania dokumentacji: 31 stycznia 2017 r. Liczy się data wpływu. Wybrani kandydaci 
zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się między 6 a 10 lutego 2017 r. 
Rozmowa będzie prowadzona po angielsku (możliwa rozmowa przez Skype). Rozstrzygnięcie 
konkursu przewidziane jest do 17 lutego 2017 r. 
Dokumenty należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres: Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

  


