
 

 

 

 

 

 

 

 
Dziekan	Wydziału	„Artes	Liberales” 
ogłasza	konkurs	na	stanowisko	adiunkta 

w zakresie badań nad historią nowożytnej i współczesnej Hiszpanii	
Warunki	zatrudnienia:	pełen	etat,	umowa	na	czas	nieokreślony,	liczba	stanowisk	do	obsadzenia	-	1	
Miejsce	wykonywania	pracy:	Wydział	„Artes	Liberales”	UW	

Do	konkursu	mogą	przystąpić	osoby:	

♦ mające	stopień	doktora	habilitowanego	nauk	humanistycznych	w	dyscyplinie	historii;	
♦ mające	stopień	doktora	nauk	humanistycznych;	
♦ mające	dorobek	naukowy	w	dyscyplinie	historii	 (historia	Półwyspu	 Iberyjskiego	ze	szczególnym	uwzględnieniem	

dziejów	i	kultury	nowożytnej	i	współczesnej	Hiszpanii);	
♦ mające	wieloletnie	doświadczenie	w	zakresie	dydaktyki	akademickiej;	
♦ dokumentujące	znajomość	języka	hiszpańskiego	(co	najmniej	na	poziomie	C1);	wskazana	znajomość	angielskiego	

lub	francuskiego;	
♦ dokumentujące	znajomość	języka	polskiego;	
♦ mające	doświadczenie	studiów	i/lub	pracy	naukowej	w	programach	interdyscyplinarnych	w	Polsce	i/lub	za	granicą		
♦ posiadające	pełną	zdolność	do	czynności	prawnych;	
♦ które	nie	zostały	ukarane	prawomocnym	wyrokiem	sądu	za	przestępstwa	popełnione	umyślnie;	
♦ które	nie	zostały	ukarane	karą	pozbawienia	wykonywania	zawodu	nauczyciela	akademickiego.	
	
Kandydaci	przystępujący	do	konkursu	powinni	złożyć	w	sekretariacie	Wydziału	AL	UW	następujące	dokumenty:	
♦ zgłoszenie	 do	 konkursu	 adresowane	 do	 Dziekana	 Wydziału	 „Artes	 Liberales”	 opatrzone	 klauzulą	 następującej	

treści:	Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 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”	

♦ Kwestionariusz	osobowy	dla	osoby	ubiegającej	się	o	zatrudnienie	dostępny	na	stronie	
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze	

♦ życiorys	zawodowy	wraz	z	informacją	o	działalności	naukowej,	dydaktycznej	i	organizacyjnej;	
♦ kopię	dyplomu	doktorskiego;	
♦ kopię	dyplomu	habilitacyjnego/poświadczoną	kopię	uchwały	podmiotu	habilitacyjnego	w	sprawie	nadania	stopnia	

doktora	habilitowanego.	
♦ spis	publikacji;	
♦ plany	naukowe	i	dydaktyczne	zgodne	z	potrzebami	Wydziału	„Artes	Liberales”	
♦ inne	dokumenty	mające	znaczenie	dla	sprawy.	

	
Ww.	dokumenty	mogą	zostać	złożone	osobiście	lub	przesłane	drogą	pocztową	na	adres:	Wydział	„Artes	Liberales”	UW,	
Nowy	Świat	69,	00-046	Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres al.@al.uw.edu.pl.		

Termin	składania	dokumentów	upływa	z	dniem	30 czerwca 2018	r.		

Zgłoszenia	będą	rozpatrywane	przez	Komisję	Konkursową,	powołaną	przez	Dziekana	Wydziału	„Artes	Liberales”	UW.	Komisja	może	
zaprosić	wypranych	kandydatów	na	spotkanie.	Rozstrzygnięcie	konkursu	nastąpi	najpóźniej	w	dniu	5	lipca	2018	r.	Konkurs	jest	
pierwszym	etapem	określonej	w	Statucie	UW	procedury	zatrudniania	na	stanowisku	nauczyciela	akademickiego,	a	jego	pozytywne	
rozstrzygnięcie	stanowi	podstawę	do	dalszego	postępowania.	O	wyniku	konkursu	kandydaci	zostaną	poinformowanie	drogą	
mailową.	
Warszawa,	dnia	11 czerwca 2018		r.						 	 	 	 DZIEKAN		Wydziału	„Artes	Liberales”	
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	 	 	 	 	 	 	 	 dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW 



The	Dean	of	the	Faculty	of	„Artes	Liberales”	
announces	a	competition	for	the	position	of	assistant	professor	(adiunkt)	

for	the	study	of	modern	and	contemporary	Spain	
Conditions	of	employment:	full-time,	permanent	post,	number	of	positions	–	1	
Place	of	employment:	Faculty	of	‘Artes	Liberales’,	University	of	Warsaw	

	

The	successful	candidate	will	meet	the	following	criteria:	

♦ Postdoctoral	degree	(habilitacja)	in	history;	
♦ PhD	in	the	humanities;	
♦ Publications	 in	the	history	 (history	of	 the	 Iberian	Peninsula	with	special	consideration	for	history	and	culture	of	

modern	and	contemporary	Spain);	
♦ long	experience	in	the	academic	didactics;	
♦ knowledge	of	Spanish	(at	least);	knowledge	of	English	or	French	recommended;	
♦ knowledge	of	Polish;	
♦ Experience	in	scholarly	work	in	the	interdisciplinary	programmes	in	Poland	and/or	internationally		
♦ Capacity	to	act	in	law;	
♦ Clean	criminal	record;	
♦ Clean	academic	teaching	ban	record.	
	
Candidates	willing	to	apply	for	the	position	are	asked	to	submit	to	the	office	of	the	Faculty	of	‘Artes	Liberales’	the	
following	documents:	
♦ Application	letter	addressed	to	the	Dean	of	the	Faculty	of	‘Artes	Liberales’	provided	with	a	clause:	on	the	I	hereby	

consent	 to	 have	 my	 personal	 data	 processed	 by	 the	 University	 of	 Warsaw	 with	 its	 registered	 office	 at	 ul.	
Krakowskie	 Przedmieście	 26/28,	 00-927	Warszawa	 for	 the	 purpose	 of:	 carrying	 out	 a	 recruitment	 process	 and	
selecting	 an	 employee	 and	 concluding	 a	 contract	 for	 employment	 at	 the	 University	 of	 Warsaw.	 I	 have	 been	
informed	of	my	rights	and	duties.	I	understand	that	provision	of	my	personal	data	is	voluntary”	

♦ Personal	questionnaire,	the	questionnaire	may	be	downloaded	here:	http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-
formularze/;	

♦ Curriculum	vitae	including	information	on	research	and	organization	experience;	
♦ Copy	of	postdoctoral	diploma	(habiliitacja)/copy	of	the	resolution	of	the	council	of	institution	awarding	the	

degree	
♦ Copy	of	doctoral	diploma;	
♦ List	of	publications	and	conference	papers;	
♦ Other	documents	related	to	the	case.	

	
The	documents	mentioned	above	may	be	delivered	by	mail	to	the	following	address:	Faculty	of	‘Artes	Liberales’,	
University	of	Warsaw,	Nowy	Świat	69,	00-046	Warsaw,	Poland,	or	sent	electronically	at	al@al.uw.edu.pl.	

The	deadline	for	submissions	is	the	30th	of	June	2018.		

The	 applications	 will	 be	 subject	 to	 consideration	 by	 the	 Competition	 Commission	 appointed	 by	 the	 Dean	 of	 the	

Faculty	 of	 ‘Artes	 Liberales’	 of	 the	 University	 of	 Warsaw.	 The	 Commission	 may	 invite	 selected	 candidates	 for	

interview.	 The	 competition	 will	 be	 adjudicated	 by	 the	 5th	 of	 July	 2018.	 The	 competition	 is	 the	 first	 stage	 of	 a	

recruitment	procedure	of	an	academic	teacher	hiring	procedure	described	in	the	University	of	Warsaw’s	Statute	and	

its	 positive	 result	 is	 a	 basis	 for	 further	 proceedings.	 The	 candidates	 will	 be	 notified	 about	 the	 result	 of	 the	

competition	by	email.	

Warsaw,	11th	June	2018		r.						 	 	 	 	 Dean	of	the	Faculty	of	‘Artes	Liberales’	

	 	 	 	 	 	 	 	 Dr	hab.	Robert	A.	Sucharski,	prof.	UW	

	


