
 

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 socjologicznych 
 

na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat 
dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478). 
 

Wymagania: 

● stopień doktora nauk socjologicznych (uzyskany w okresie minionych czterech lat); 
● znajomość metod jakościowych w naukach socjologicznych; 
● dorobek naukowy, w tym autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej jednego 

artykułu opublikowanego w czasopismach z listy Journal Citation Reports 
(posiadających Impact Factor). 

● dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii miasta, studiów regionalnych, 
studiów miejskich lub polityk publicznych; 

● doświadczenie udziału w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie 
badawczym; 

● czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na 
konferencjach krajowych i zagranicznych; 

● doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej; 
● bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 

 
Mile widziane: 

● znajomość innego niż angielski obcego języka nowożytnego; 
● doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej miesięczny pobyt w 

zagranicznym ośrodku naukowym; 
● doświadczenie w realizacji projektów badawczych realizowanych na rzecz instytucji 

publicznych oraz organizacji pozarządowych; 
● doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej; 
● znajomość programów wspomagających analizę tekstu, takich jak: MAXQDA, 

Atlas.ti; 
● 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; 
● opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych; 
● uczestnictwo w pracach organizacyjnych;  

 
Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów: 

 podania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora UW; 
 planu rozwoju naukowego; 
 kwestionariusza osobowego https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ 
 kopii dyplomu doktora bądź zaświadczenia o nadanym stopniu doktora; 
 życiorysu zawierającego informację o osiągnięciach w pracy naukowej wraz z listą 

publikacji naukowych; 
 inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące 

zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
 oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla Kandydata podstawowym 

miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 
2018 r. https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; 

 informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna oraz klauzula 
zgody (do pobrania ze strony UW https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/); 

 oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i 
akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne 
udostępnione na stronie internetowej EUROREG  (do pobrania na stronie: 
euroreg.uw.edu.pl w aktualnościach, w ogłoszeniu konkursowym). 

 

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

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury 
zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie 
stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

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 6 sierpnia 2021  r. (do godz. 16.00.). 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do końca września 2021  r. 

 
 


