
           

INSTYTUT AMERYK I EUROPY 

Uniwersytetu Warszawskiego 

z  upoważnienia JM Rektora UW 

ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku 

ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)  

ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych lub ekonomicznych 

na okres 12 miesięcy 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o 
Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz.U. z 2017 r.,  

poz. 2183 z późn. zm.) 

oraz w Statucie UW. 

Wymagania: 

● stopień doktora nauk społecznych lub ekonomicznych (uzyskany w okresie minionych 
trzech lat); 

● wiedza i umiejętności w zakresie metod ilościowych w naukach społecznych lub 
ekonomicznych; 

● doświadczenie w pracy z pakietami statystyczno-ekonometrycznymi oraz językami 
programowania w analizie danych, takimi jak: R, Phyton, Stata, SQL; 

● autorstwo przynajmniej jednego artykułu naukowego w czasopiśmie uwzględnianym 
w Journal Citation Reports (posiadającym tzw. impact factor); 

● bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 
● doświadczenie dydaktyczne. 

 

Mile widziane: 

● dorobek publikacyjny w zakresie studiów regionalnych, studiów miejskich lub polityk 
publicznych; 

● doświadczenie w zdobywaniu finansowania na projekty badawcze; 
● doświadczenie w realizacji projektów badawczych realizowanych na rzecz instytucji 

publicznych oraz organizacji międzynarodowych; 
● doświadczenie badawcze zdobyte za granicą; 
● doświadczenie we współpracy międzynarodowej; 
● biegłość w pracy z oprogramowaniem GIS; 
● doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod dydaktycznych. 

 

 

 



Zakres obowiązków: 

● uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole; 
● aplikowanie o granty europejskie i krajowe; 
● budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych; 
● publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym; 
● wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach; 
● uczestnictwo w pracach organizacyjnych;  
● prowadzenie zajęć dydaktycznych. 

 

Kandydaci są proszeni o złożenie drogą elektroniczną następujących dokumentów: 

• podania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta; 
• kwestionariusza osobowego; 
• kopii dyplomu doktora; 
• życiorysu zawierającego informację o osiągnięciach w pracy naukowej, dydaktycznej 

i organizacyjnej oraz listy publikacji naukowych; 
• planu rozwoju naukowego na najbliższe 3 lata ze wskazaniem tematów badawczych i 

potencjalnych źródeł ich finansowania (nie więcej niż dwie strony tekstu); 
• propozycji trzech zajęć dydaktycznych wpisujących się w program "Studiów 

miejskich i regionalnych", zakresu tematycznego i proponowanych metod 
dydaktycznych, w tym metod innowacyjnych (15-30 zdań w języku zgodnym z 
językiem zajęć); 

• innych – zdaniem kandydata – ważnych informacji i dokumentów wykazujących 
zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

• oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla Kandydata podstawowy 
miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 
lipca 2005 r.; 
 

Dokumenty muszą zostać przesłane w formie plików pdf. ze wskazaniem w nazwie przesłanych 
plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja. 

Uwaga: na podaniu należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

“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;”. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury 
zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie 
stanowi podstawę do dalszego postępowania. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na 
rozmowę – będącą drugim etapem postępowania kwalifikacyjnego. 

 



Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

euroreg@uw.edu.pl  

O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną 
 

Termin składania dokumentów upływa z dniem  24 września 2018 r. 
  

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do końca października 2018 r. 
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