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Dziekan Wydziału „Artes Liberales” 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta - postdoka w projekcie badawczym 

 

Nazwa stanowiska:   Stanowisko adiunkta - postdoka w projekcie badawczym 

Dyscyplina naukowa: Etnohistoria, filologia, kulturoznawstwo 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony, pełen wymiar etatu 

Liczba stanowisk pracy:   1 

Wynagrodzenie: 
9230 PLN/miesiąc brutto brutto; ok. 7661 PLN/miesiąc brutto; ok. 5404 
PLN/miesiąc netto (dokładna wysokość wynagrodzenia ustalana jest 
indywidualnie i zależy od stażu pracy kandydata) 

Przewidywana data 
rozpoczęcia pracy:   

 01.07.2019  

Umowa na czas 
określony: 

30 miesięcy 

Miejsce wykonywania 
pracy:  

Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, Wydział 
„Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski 

Kierownik projektu: Justyna Olko 

Tytuł projektu: 
 

Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua od 
szesnastego do dwudziestego pierwszego wieku 

Opis projektu: 

Projekt ma na celu zrozumienie jak Indianie Nahua (użytkownicy języka 
nahuatl – potomkowie Azteków) radzili sobie ze społecznymi, 
kulturowymi i psychologicznymi skutkami hiszpańskiego podboju 
Meksyku – w tym z chrystianizacją, dominacją kolonialną i asymilacją 
postkolonialną. Te związane z wieloma formami przemocy wydarzenia 
zostaną poddane analizie przy użyciu pojęć traumy psychologicznej, 
historycznej i kulturowej. Pojęcia te powstały i były używane w różnych 
kontekstach, takich jak próby zrozumienia życia osób ocalałych z Zagłady i 
ich potomków, albo w odniesieniu do rdzennych mieszkańców Ameryki 
Północnej. Obecny projekt będzie ich pierwszym zastosowaniem do 
badania przeszłości oraz teraźniejszości Meksyku (od lat 20. i 30. XVI wieku 
do XXI wieku): prace obejmą zarówno komponent historyczny 
(rekonstruowany na podstawie źródeł kolonialnych i późniejszych), jak i 
wymiar współczesny (oparty na badaniach terenowych 
przeprowadzonych w rdzennych społecznościach oraz przy ich 
bezpośrednim udziale). Badania dotyczyć będą także różnych form 
indywidualnej i zbiorowej sprawczości w kontekście strategii 
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akulturacyjnych. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum 
Nauki. 

Zakres obowiązków i 
wymagania: 

- Transkrypcja, tłumaczenie i analiza oryginalnych źródeł 
historycznych w języku nahuatl  

- Identyfikacja I interpretacja zjawisk społecznych I kulturowych 
będących przedmiotem prac projektu  

- Prowadzenie mikro- i makrohistorycznych oraz filologicznych 
badań nad źródłami w języku nahuatl  

- Prowadzenie badań terenowych we współczesnych 
społecznościach Indian Nahua oraz analiza pozyskanych 
materiałów we współczesnym języku nahuatl  

- Czynny udział w przygotowaniu publikacji będących efektami 
realizacji projektu 

Kryteria kwalifikacyjne: 

1. Magisterium i doktorat w zakresie historii, kulturoznawstwa lub 
filologii ze specjalizacją w zakresie mezoamerykańskiego obszaru 
kulturowego; Doktorat w zakresie studiów nahuatlańskich byłby 
istotnym atutem.   

2. Udokumentowana doskonała znajomość kolonialnego języka 
nahuatl   

3. Przynajmniej dobra konwersacyjna znajomość współczesnego 
języka nahuatl  

4. Udokumentowane doświadczenie w transkrypcji I tłumaczeniu 
kolonialnych źródeł w języku nahuatl   

5. Udokumentowane doświadczenie w zakresie historycznych i 
filologicznych analiz źródeł indiańskich z okresu kolonialnego   

6. Rozległa wiedza z zakresu historii społecznej i kultury kolonialnego 
Meksyku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kontaktu 
i komunikacji międzykulturowej 

7. Doskonała znajomość angielskiego i hiszpańskiego  
8. Wymagane są publikacje w zakresie opisanych pól specjalizacji  
9. Doświadczenie pracy w międzynarodowych projektach 

badawczych byłoby istotnym atutem   

Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny w języku angielskim lub hiszpańskim  
2. CV z uwypukleniem doświadczenia i elementów dorobku 

istotnych z punktu widzenia niniejszego ogłoszenia i wymagań 
3. Publikacje (pdf) 
4. Informację o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na 

stronie : 
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowyc
h_RODO_kandydat.docx 
 

Zapewniamy: 
Możliwość pracy w projekcie naukowym w inspirującym 
multidyscyplinarnym środowisku badawczym 

Dokumenty należy 
składać na adres mailowy: 

       jolko@al.uw.edu.pl 

Termin składania 
aplikacji: 

Termin składania zgłoszeń upływa 17.05.2019 
Planowane rozmowy z kandydatami: 22.05.2019 (termin może ulec 
zmianie) 

Informacje o 
postępowaniu 
kwalifikacyjnym: 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną 
przez Dziekana Wydziału „Artes Liberales” UW. Komisja może zaprosić 
wypranych kandydatów na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx
http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/06/PL_Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_RODO_kandydat.docx
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do dnia 31 maja 2019 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. 

Euraxess job/stipend 
offer (in case of PhD and 
postdoc positions): 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/397760 

 
W CV należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
 
„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)” 
 
 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.  

 
 

Warszawa, dnia 09.04.2019 
 
DZIEKAN  Wydziału „Artes Liberales”  
dr hab. Robert A. Sucharski, prof. Ucz. 


