
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na dyrektorów szkół doktorskich 

Uniwersytetu Warszawskiego: 

 

- Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej 

- Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 

- Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 

- Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres: 

konkurs.szkola@uw.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: „Postępowanie konkursowe na Dyrektora 

[ze wskazaniem nazwy szkoły doktorskiej, której zgłoszenie dotyczy]”.  Termin przesyłania zgłoszeń 

upływa 2 listopada 2020 r. o godziny 12:00. 

 

Warunki stawiane kandydatom 

1. Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły doktorskiej musi posiadać: 

a) tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub równoważny (warunek ten nie dotyczy 

osób posiadających wybitny dorobek naukowy prowadzących badania naukowe za granicą); 

b) znaczący dorobek naukowy o międzynarodowej renomie1; 

c) doświadczenie organizacyjne, w szczególności dotyczące kierowania zespołami/podmiotami 

prowadzącymi badania naukowe. 

 
2. Kandydatem na dyrektora szkoły doktorskiej może być tylko osoba spełniająca łącznie warunki, o 

których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2020 r., 

poz. 85 z późn.zm), tj.  

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) korzysta z pełni praw publicznych; 

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

d) nie była karana karą dyscyplinarną; 

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 3066, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracował z tymi organami. 

 

3. Dodatkowymi atutami kandydata będą w szczególności: 

a) co najmniej 5-letni staż pracy w szkole wyższej; 

b) doświadczenie w działalności dydaktycznej; 
c) doświadczenie promotorskie (wypromowanie co najmniej jednego doktora).  

 
Ponadto:  

a) doświadczenie związane z kształceniem doktorantów w Polsce lub za granicą; 

                                                           
1 Dokumentami potwierdzającymi dorobek naukowy o międzynarodowej renomie mogą być np. dokumenty 

potwierdzające udział w grancie finansowym ze środków europejskich, publikacje w wiodących czasopismach, 

międzynarodowe wyróżnienia i nagrody, staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych. 
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b) znajomość i doświadczenie w stosowaniu prawodawstwa regulującego funkcjonowanie uczelni, 

w tym ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych przepisów dotyczących 

funkcjonowania szkół doktorskich; 

c) znajomość struktury i zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego; 

d) biegła znajomość języka angielskiego; 

e) doświadczenie w podejmowaniu decyzji zarządczych i organizacyjnych; 

f) znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. 

 

4. Kadencja Dyrektora trwa cztery lata i rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

W trakcie trwania kadencji Dyrektor musi być zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim jako 

podstawowym miejscu pracy.  

 

Dokumenty konkursowe 

Zgłoszenie kandydata musi zawierać: 

1) wskazanie Szkoły Doktorskiej, o kierowanie którą się ubiega; 

2) Curriculum Vitae; 

3) list motywacyjny; 

4) koncepcję organizacji i funkcjonowania szkoły doktorskiej, w tym koncepcję relacji szkół 

doktorskich z wydziałami i władzami rektorskimi (nie więcej niż 5 str. znormalizowanego 

maszynopisu); 

5) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków ustawowych (załącznik nr 1); 

6) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 1 i pkt 3 

ogłoszenia; 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania 

konkursowego (załącznik nr 2). 

 

Postępowanie konkursowe 

Spośród kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne, Komisja konkursowa wybierze nie więcej niż 

cztery osoby na każde stanowisko, celem udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Tematem rozmowy 

będzie m.in. koncepcja rozwoju szkół doktorskich UW. Rozmowy z kandydatami rozpoczną się nie 

wcześniej niż 9 listopada 2020 r.  

Komisja konkursowa wyłoni kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół doktorskich. Ostatecznego 

wyboru dokonuje Rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydatura podlega uzgodnieniu z 

właściwym organem samorządu doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego (Statut Uniwersytetu 

Warszawskiego, § 71 ust. 2).  

 

  



Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ………………………………………………..….(imię i nazwisko), oświadczam, że spełniam 

łącznie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz.U z 2020 r., poz. 85 z późn.zm), tj.  

a) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) korzystam z pełni praw publicznych; 

c) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

d) nie byłem/am karany/a karą jakąkolwiek dyscyplinarną; 

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 3066, z późn. zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami. 

 

 

……………………………… 

(data, podpis) 

 

 

  



Załącznik nr 2 

 

………………………………..……. 

(imię i nazwisko) 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Administrator 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu konkursowego jest Uniwersytet 

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

Z administratorem można kontaktować się: 

▪ listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

▪ telefonicznie: 22 55 20 000. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

mailowo: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez 

Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. prowadzenie rekrutacji do pracy, 

przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji 

do pracy. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na 

dyrektorów szkół doktorskich. . 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy2 (imię (imiona) i nazwisko, 

data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, 

przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego3, natomiast inne dane4 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

która może przyjąć poniższe brzmienie: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście 

motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego 

udziału w procesie rekrutacji. 

 

 Powyższą zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie m.in. wysyłając maila na adres: 

konkurs.szkola@uw.edu.pl 

                                                           
2 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.); 
3 Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO); 
4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
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Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.5 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie konkursowym będą przechowywane przez 

okres trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy 

muszą przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych. 

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane ani powierzane do przetwarzania innym podmiotom. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Zapisy prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego 

dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.6 

 

Rekrutacja prowadzona jest przy wykorzystaniu dostawcy poczty elektronicznej firmy Google. Twoje 

dane będą przetwarzane przez firmę Google w jej centrach przetwarzania danych 

(https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html).  

Prawa osób, których dane dotyczą 

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

▪ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

▪ ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

▪ usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; 

▪ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, 

aby uczestniczyć w postępowaniu konkursowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym 

oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w 

procesie rekrutacji. 

 

………….……………….…………… 

(data, podpis) 

 

                                                           
5 Art. 7 ust. 3 RODO; 
6 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 


