Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego na Wydziale
Historycznym UW, w Instytucie Historycznym UW, na 3 lata, na
pełny etat, w ramach realizacji projektu badawczego, finansowanego
przez NCN, pt.: „Kryzys imperium w III wieku: przyczyny i odbicie
w źródłach antycznych“, kierowanego przez prof. Adama
Ziółkowskiego.
I. Oczekiwane kwalifikacje kandydatów:
Konieczne
•
•
•
•
•
•
•
•

Doktorat z nauk humanistycznych z zakresu historii.
Udokumentowane doświadczenie w pracy ze źródłami późnoantycznymi.
Dobra znajomość łaciny.
Znajomość starożytnej greki.
Znajomość innych języków nowożytnych ważnych dla badanej dziedziny: angielskiego,
francuskiego, niemieckiego i włoskiego (co najmniej trzech z wymienionych).
Doskonała znajomość epoki kryzysu i generalnie późnej starożytności.
Doskonała znajomość historiografii późnoantycznej.
Zdolność prowadzanie badań naukowych z dziedziny projektu i komunikowania ich
rezultatów (pisania publikacji, prezentacji na spotkaniach naukowych etc.).

Wskazane
•
Doświadczenie w pracy ze źródłami epigraficznymi i archeologicznymi
•
Doświadczenie w pracy z bazami danych.
•
Doświadczenie w ośrodkach naukowych poza UW.
II. Procedura konkursowa:
Termin składania dokumentacji: 7 marca 2018 r. Liczy się data wpływu.
Komisja konkursowa dokonuje wstępnej oceny zgłoszeń. Wybrani kandydaci dopuszczeni są
do dalszych etapów procedury konkursowej. Procedura konkursowa może obejmować
rozmowy członków komisji z wybranymi kandydatami.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 marca 2018 r.
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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 2018 roku.
Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na pełen etat na okres 36 miesięcy.
Łączny budżet na wynagrodzenie przez cały okresu zatrudnienia wynosi 180.000 PLN brutto.
Od decyzji komisji konkursowej przysługuje prawo odwołania składane do Rektora UW, za
pośrednictwem Dziekana Wydziału Historycznego.
III. 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.).

2.

Odpis nadania stopnia doktora.

3.

Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, a także
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 osobiście lub nadsyłać pocztą na adres Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, albo
przesyłać jako załącznik na adres: sekretariat.ih@uw.edu.pl .
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