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Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego  

w Instytucie Historycznym UW do realizacji projektu badawczego pt.:  

„Brakujące ogniwo. Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa 

późnorzymskiego (III - V wiek)” (pod kierunkiem dr. hab. Pawła 

Janiszewskiego) 

 

Uniwersytet Warszawski szuka kandydata do pracy przy projekcie „Brakujące ogniwo. 

Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III - V wiek)”, finansowanym 

przez NCN (2018/29/B/HS3/00796). Osoba wyłoniona w konkursie będzie pracowała w 

dwuosobowym zespole razem z kierownikiem projektu. Jej zadaniem będzie analiza wszelkich 

dostępnych źródeł pod kątem znalezienia, zebrania i opracowania fragmentów zaginionych 

łacińskich historyków III – V wieku. Efektem tej pracy powinna być publikacja 

angielskojęzyczna w postaci książki będąca studium najważniejszych kwestii związanych z 

historiografią łacińską późnego cesarstwa rzymskiego.    

 

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na pełen etat od 1 maja 2019 r. na okres 36 

miesięcy. Wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie 10 000,- zł. (dziesięć tysięcy złotych).   

 

I. Oczekiwane kwalifikacje kandydatów: 

 Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii. 

 Dobra znajomość późnej starożytności, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł 

łacińskich, istotnych z punktu widzenia projektu, na przykład autorstwa: Symmacha, 

Auzoniusza, Grzegorza z Tours, Sydoniusza Apollinarisa itp., potwierdzona 

publikacjami i/lub pracami dyplomowymi oraz wystąpieniami na konferencjach 

międzynarodowych z zakresu tej tematyki.  

 Doskonała znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prezentowanie wyników 

projektu i przygotowanie publikacji naukowej. 

 Znajomość przynajmniej jednego z następujących języków: niemiecki, francuski, włoski 

lub hiszpański, pozwalająca na korzystanie z literatury naukowej. 

 Znajomość łaciny i greki antycznej. 

 Zdolność prezentowania rezultatów badań z dziedziny projektu poprzez publikacje, 

wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, poświadczone udziałem w tego 

typu działaniach. 

 Doświadczenie pracy lub studiów w zagranicznych ośrodkach naukowych. 

 

 

II. Procedura konkursowa: 

Termin składania dokumentacji: 12 marca 2019 r. Liczy się data wpływu. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 kwietnia 2019 r. 
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Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW oraz na 

Wydziale Historycznym UW, a także odpowiednie przepisy Narodowego Centrum Nauki. 

Po dokonaniu oceny formalnej wniosków, komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i 

na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania. 

Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z kandydatami, które 

zaplanowane są na 9 kwietnia 2019 r. 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem 

określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, 

a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

Zatrudnienie przewidziane jest od 1 maja 2019 roku.  

 

III. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Zgłoszenie do konkursu: podanie do JM Rektora, które powinno zawierać: 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z 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), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji 

oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody 

na przetwarzanie danych osobowych; 
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5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe 

dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

KLAUZULA ZGODY 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z 

siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż 

podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

.....................................   .......................................................................... 

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

 
 

 

2. Poświadczenie nadania stopnia doktora. 

3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, a także 

opis planów naukowych na najbliższe lata. 

4. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw 

Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego). 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres Instytutu Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 
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