Konkurs na stanowisko młodszego wykonawcy (junior co-investigator)
w Instytucie Historycznym UW do realizacji projektu badawczego pt.
„>Wielka i Mała Rozbieżność< widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy
Środkowo-Wschodniej w Azji w XVII wieku”
(pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza Kołodziejczyka)

Uniwersytet Warszawski szuka kandydata do pracy przy projekcie „>Wielka i Mała
Rozbieżność< widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej
w Azji w XVII wieku”, finansowanym przez NCN (2017/27/b/hs3/00151).
Osoba wyłoniona w konkursie otrzymywać będzie honorarium z tytułu umowy o dzieło
w średniej wysokości 1000 (tysiąca) złotych brutto miesięcznie przez 33 miesiące trwania
projektu. Może też liczyć na dofinansowanie kwerend zagranicznych oraz udziału
w konferencjach naukowych ze środków grantu. Zwycięski kandydat podlegać będzie
corocznej ocenie wykonywania swoich obowiązków oraz osiągnięć w realizacji projektu.
Oczekiwane kwalifikacje kandydatów:

I.



kandydat musi posiadać tytuł magistra, najlepiej w zakresie historii;



wykształcenie i/lub dobra orientacja w zakresie problematyki historii nowożytnej
i porównawczej;



dobra znajomość języków angielskiego oraz niemieckiego i/lub niderlandzkiego, mile
widziana również znajomość innych języków istotnych dla realizacji zadań projektu.
Zadania kandydatów:

II.



badanie działalności niderlandzkiej Zjednoczonej Kompanii Wschodnioindyjskiej
w XVII i XVIII ww. ze szczególnym uwzględnieniem roli mieszkańców Europy
Środkowo-Wschodniej, którzy znaleźli się w jej szeregach;



przygotowanie przyszłej rozprawy doktorskiej o tematyce związanej z tematyką
projektu i uzgodnionej z kierownikiem grantu, ze szczególnym uwzględnieniem
metod historii porównawczej i antropologii historycznej.

III.

Procedura konkursowa:

Termin składania dokumentacji: 5 września 2019 r. do godziny 12.00 na adres mailowy
darkol@uw.edu.pl;
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 września 2019 r.
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 11 września 2019 r.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą
elektroniczną.

IV.

Wykaz wymaganych dokumentów:



list motywacyjny (wystarczy zeskanowany podpis);



cv;



kopia dyplomu i pdf pracy magisterskiej;



ewentualnie

kopie

dodatkowych

dokumentów

istotnych

w

postępowaniu

konkursowym (poświadczenie znajomości języków i udziału w konferencjach
naukowych, publikacje, etc.).

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;
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)
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