
D z i e k a n  

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na 

stanowisko adiunkta z habilitacją w Studium Europy Wschodniej Wydziału 

Orientalistycznego. 

Liczba miejsc- jedno. 

Wymiar etatu – pełny etat 

Okres zatrudnienia – czas nieokreślony 
 

Od kandydata na to stanowisko wymagamy: 

 stopnia doktora habilitowanego; 

 dobrej znajomości historii i zagadnień współczesnych obszaru Europy Środkowej i 

Wschodniej 

 wiedzy z zakresu zagadnień kulturowych, narodowościowych i religijnych Europy Środkowej 

i Wschodniej; 

 dobrej znajomości języka angielskiego 

 dobrej znajomości języków: rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego; 

 doświadczenia w prowadzeniu zajęć akademickich (w tym zagranicą); 

 doświadczenia w realizowaniu projektów naukowych; 

 nieposzlakowanej opinii pod względem postawy osobistej, jako badacza i nauczyciela 

akademickiego; 

 deklarowania Uniwersytetu Warszawskiego, jako pierwszego miejsca zatrudnienia, jako 

pracownika dydaktycznego.  

 

 Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie (dwa egzemplarze) z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 

r. poz. 922); 

 dyplom doktora habilitowanego (kopia); 

 życiorys (dwa egzemplarze); 

 kwestionariusz osobowy (dwa egzemplarze ze zdjęciami); 

 wykaz publikacji; 

 2 opinie samodzielnych pracowników naukowych o kandydacie (jednego spoza UW); 

 inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy (z inicjatywy kandydata). 

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury 

zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie 

stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

 

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie Studium Europy Wschodniej UW, Pałac Potockich, 

klatka C. pok. C10 w terminie 10 grudnia 2017 r. 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 15 grudnia 2017 r. 

 

Planowany termin zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim: 1 stycznia 2018 r. 

 

Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w ustawie o szkolnictwie wyższym art. 

118 ust. 1 i 2, art. 118a ust. 1 i 2 (Dz.U.2016 poz. 1842). 


