
 

 

DZIEKAN 
WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

 
PROF.  DR HAB. TOMASZ GIARO 

 
00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

tel. (+48 22) 55 24 304, fax (+48 22) 55 24 305 

 
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

za  zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

  

ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie – Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie – 

           1 etat ( czas określony) 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo  o szkolnictwie wyższym 

z dnia 27 lipca 2005 r (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842  ze zmianami),  

 

  I. Warunki, jakie powinien spełniać kandydat: 

-  posiadać stopień doktora nauk prawnych; 

-  posiadać odpowiedni dorobek dydaktyczny, tj. co najmniej czteroletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu 

ćwiczeń, konwersatoriów lub wykładów (w tym specjalizacyjnych) w wymiarze co najmniej 60 godzin rocznie; 

-  posiadać dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w formie książkowej lub w formie rozdziałów w 

monografiach lub publikacjami w uznanych czasopismach krajowych i międzynarodowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem publikacji w języku obcym; 

-  posiadać dorobek naukowy w postaci czynnego udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, 

ze szczególnym  uwzględnieniem referatów i wystąpień w języku obcym;  

-  posiadać doświadczenie w badaniach nad stosowaniem prawa, tj. udokumentowanym udziałem w co najmniej 

jednym projekcie badawczym dotyczącym stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykładni, 

argumentacji i rozumowań prawniczych;  

-  posiadać zainteresowania naukowe dotyczące interdyscyplinarnego ujęcia problemu funkcjonowania prawa, ze 

szczególnym uwzględnieniem aplikacji metod empirycznych do badania zjawisk prawnych i procesów związanych 

z działaniem prawa;  

-  posiadać udokumentowane w formie publikacji lub udziału w projektach badawczych doświadczenie w zakresie 

stosowania metod empirycznych i analitycznych do zagadnienia wykładni praw;  

-  posiadać doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych; 

-  posiadać doświadczenie w tłumaczeniu na język polski z nowożytnego języka obcego tekstów z zakresu filozofii 

prawa lub teorii prawa.    

 

 

II. Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać: 

- zgłoszenie do konkursu /razem z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn.zm.) 

- życiorys naukowy,  

- uniwersytecki kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),  

- odpis dyplomu doktora,  

- informację o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych wraz z wykazem publikacji,  

- kopię najważniejszych publikacji,  

- opinię samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej oraz naukowej kandydata,  

- oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW) 

 Link do strony - http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do- 

pobrania;jsessionid=1F13939083C537118C696F8251248136 

 

 

 

http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-


 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Sekretariacie Samodzielnej Sekcji  Spraw 

Pracowniczych Wydziału Prawa i  Administracji UW – pok. 313  Collegium Iuridicum I 

ul. Krakowskie Przedmieście  26/28, 00-927 Warszawa..  

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania. 

Termin składania dokumentów upływa   11 grudnia 2017r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  najpóźniej     22 stycznia   2018r.  
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie przekazana drogą pocztową.  

           DZIEKAN 

                                                                                                                 Wydziału Prawa i Administracji 

                                                                                                             /- /  Prof. dr hab. Tomasz Giaro 

     Warszawa, dnia 17.11. 2017 r.  


