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Konkurs na stanowisko asystenta na pełny etat na rok
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I. oczekiwane kwalifikacie kandvdatów:

1.
2.
3.

Specjalizacja w zakresie historii XX wieku.
Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych.
Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach
naukowych.

4.

Dodatkowym atutem będą:

XX wieku,

- dorobek z zakresu historii powszechnej

- doświadczenie dydaktyczne, w tym również w

Zakesie nauk pomocniczych

historii,
- udokumentowane

naŃowe kontakty międzlłrarodowe,

- udział w grantach badawczych,
-

ime osiągnięcia i wyróZnienia naukowe.

II. Procedura konkursowa:

Termin składania dokumentacji: 5 stycznia 2018 r, Liczy się data wpły"vłu.

komisja konkursowa dokonuje wstępnej oceny zgłoszeń. wybrani kandydaci dopuszczeni są
do dalszych etapów procedury konkursowej. Procedura koŃursowa może obejmowac

rozmowy członków komisji z wybranymi kandydatami, a także publiczny wykład
plzeznaczony dla studentów, sprawdzający kompetencje dydaktyczne kandydata,
Ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami oraz publiczny wykład odbędą się w
dniach 10-19 stycznia 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia koŃursu: do 22 sĘcznia 2018 r.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocźą
elektroniczrrą. Jednocześnieinformujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem
określonej w statucie
a

uw

procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,

jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
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Zatrudnienie przewidziane jest od 15 lutego 2018 roku.
Zatrudnienie na stanowiska asystenta jest lvymogiem zmienionych zasad zatrudnienia na UW
na czas określony. Istnieje możliwośćprze dfużenia zatrudnienia na stanowiska adiunkta, na

czas nieokreślony.

Zatrudniony kandydat powinien być gotowy do prowadzenia m.in. ćwiczeń z historii
powszechnej i Polski 1914-1945 oruz po 1945; nauk pomocniczych historii w zakresie źródeł

XX wieku,

zajęć ze wstępu do badń historycznych i wstępu do pisania prac akademickich.

III. Wykaz wvmaganvch dokumentów:

1.

Zg}oszenie do koŃursu: podanie do JM Rektora, które powinno zańerać informację
o wyra:żeniu zgo dy na ptzetwarzanie 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 zpóźn. zm).

2.
3.

odpis nadania stopnia doktora.
lnformacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

,

a tak)|F

opis planów naukowych na najbliższe lata.

4.

Dane kontaktowe dwóch osób, które mogą być poproszone przez komisję o
sporządzenie opinii na temat kandydata.

5,

kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura spraw
Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego).

Dokumenty należy składać osobiścielub nadsyła ć pocńą na adres Instytutu Histo
rycznego
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28. oo-9ż7 Warszawa.
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CalI for candidates for a position ofa lecturer
in the Institute of History, University of Warsaw
I. Requirements:

1.
ż.
3.

Specialisation in the history of 20lh century.
Ph.D. in humanities.
Scholarly achievements (publications and conference presentalions in the field of
specialisation).

4.

Additional advantages of the candidates:
- teaching experience, also including

auxiliary sciences of history;

- intemational relationships;
-

participation in research pĄects;

- other achievements and scholarly awards.

II. Selection procedure:

Application dead-line:

Sth

January 2018 r.

The searching committee will evaluate the applications, and invite the selected candidates for
the interview, and further steps of the procedure. The selection process may include interview

with the committee and the public lecture.
The interviews and the lectures by ńe candidates are planned to take place on the 10th-l9th of
January 2018.
The results will be announced by the 22od January 2018, and candidates will be informed by
e-mail.
The searching procedure constitutes only the first step in thg process of hiring, which is
organized according to the procedure provided in the statute of the university of warsaw.

All documents - in hard copy - should

be sent to the following address:

Institute of History, University of Warsaw

Krakowskie Przedmieście 26128, 00-927 Warszawa, Poland
sekretariat. ih@uw.edu.pl

KJakowskie Prz€dmieście 26D8., 00-927'W arszĄwa
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III. Descrintion of the resnonsibilities
Employment begins:

15th

February 2018.

The position ofthe lecturer is planned for one year. There is a possibility afterwards to apply

for ńe permanent position, as assistant professor (adiunkt),
The teaching duties per academic year: 210 hours.

Successful candidate will teach coulses of Universal and Polish History in 1,91,4-1945, and
after 1945, Auxiliary Sciences of Histoly of the 20th century, as well as course of Academic

Writing.
III. How to app|v
Required documents:

1. A

letter of Application (to the Rector of the University of Warsaw).

2. A copy of PhD Diploma or relevant document.
3. A CV and list of publications.
4. Names and contact details of two refelees.
5. An administrative questionnaire (' huestl9larluv_a§ob9wy")

to be found at the

University of Warsaw Website or contact information if a candidate does not speak
Polish.

6.

Please include in your application the following statement:
"I hereby give consent for my personal data included in my application to be
processed for the purposes of the recruitment process under the Personal Data
Protection Act as of 29 August 1997, consolidated text: Journal of l-aws 2016, item
922 as amended."
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