
Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2019 Rektora UKSW z dnia 25 stycznia 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2017 Rektora UKSW z dnia 25 września 2017r.  

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  UKSW: Uniwersytet  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w

Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Archeologii, Katedra Zarządzania

Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

ORGANISATIONAL UNIT OF THE UKSW: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw,
Faculty  of  Historical  and  Social  Sciences,  Institute  of  Archaeology,  Chair  of  Cultural  Heritage
Management, Archaeology of Landscape and Nondestructive Archaeology

STANOWISKO: asystent  w  projekcie  "Katalog  grodzisk  Warmii  i  Mazur.  Część  II.  Warmia
wschodnia i Natangia"
POSITION: assistant in the project "Catalogue of the strongholds of Warmia and Mazury. Part II.

Eastern Warmia and Natangia"

DYSCYPLINA NAUKOWA: archeologia

ACADEMIC DISCIPLINE: archaeology

specjalność: archeologia terenowa

specialty: fieldwork archaeology

DATA OTWARCIA I PRZEWIDYWANEGO ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 04.03.2019  -  04.04.2019

DATE OF POSTING AND PERIOD FOR SUBMITTING APPLICATION: 04.03.2019 -  04.04.2019

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: www .uksw.edu.pl

PLACE OF PUBLICATION OF THE ADVERTISEMENT: www.uksw.edu.pl

PROPONOWANY  OKRES  ZATRUDNIENIA: 12  miesięcy  z  możliwością  przedłużenia

zatrudnienia do 33 miesięcy

PROPOSED PERIOD OF EMPLOYMENT: 12 months, with possibility of prolongation the period

of employment up to 33 months

OPIS  (tematyka,  oczekiwania,  uwagi)  /  DESCRIPTION  (subject  area,  requirements,  other

remarks): -

I. Warunki konkursu / Terms of the competition:

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone na podstawie art. 264 ust. 5 ustawy

z dnia 3 lipca 2018r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.

U. 2018 poz. 1669), i w Statucie UKSW, oraz posiada:

• stopień naukowy: magistra  w dziedzinie archeologii,
• udokumentowany dorobek naukowy z zakresu: archeologii wczesnej epoki żelaza i/lub 

średniowiecza.

A nadto wymagania dodatkowe:

• posiada doświadczenie w prowadzeniu archeologicznych badań terenowych i uprawnienia do 

samodzielnego prowadzenia wykopalisk,
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• posiada umiejętności stosowania Geograficznych Systemów Informatycznych i grafiki 

komputerowej w archeologii,

• posiada prawo jazdy.

In the competition for the position a person can participate, who meets the conditions set out in the Act

of 20 July 2018. Law on Higher Education and Science (Dz. U. of 2018, Pos. 1668) and the Statute of

the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, and has:

• academic degree of magister in the discipline of archaeology,
• documented scholarly achievements in the domain of archaeology of the Early Iron Age and/or

Middle Ages.

Moreover, a person is expected to:

• has  experience  in  leading  archaeological  field  research  and legal  rights  to  lead  archaeological

excavation,

• has abilities of using GIS and computer graphics in archaeology,

• has driving license.

II. Wymagane dokumenty / Required documents :

1) podanie  do  JM  Rektora  UKSW o  zatrudnienie  na  stanowisku  asystenta  z  uzasadnieniem.  Na

podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie

moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem

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 - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik

Urzędowy  Unii  Europejskiej  I.  119/1  przez  Uniwersytet  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w

Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
2) życiorys/CV/;
3) odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego;
4) wykaz  dorobku  naukowego  -  w  tym  lista  publikacji  (w  zależności  od  stanowiska  -  z

uwzględnieniem wymogów uchwały 62/2017,  §  1  ust.  1  pkt.  1)  z  ostatnich  5-ciu  lat,  w  tym

informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach

krajowych i międzynarodowych, a także uczestnictwie w badaniach naukowych;
5) w przypadku kandydatów na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego

listę wypromowanych magistrów i doktorów z ostatnich 5-ciu lat;
6) informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym;
7) oświadczenie,  że  UKSW będzie  podstawowym  miejscem  pracy  oraz  zapewnienie  o  złożeniu

oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego w UKSW;
8) w  przypadku  kandydatów  na  stanowisko:  adiunkta,  profesora  zwyczajnego  lub  profesora

nadzwyczajnego  oświadczenie  o  zobowiązaniu  do  złożenia  projektu  badawczego  w przypadku

zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia);
9) ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.
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1) application to the Rector of UKSW for employment as a lecturer with the reasons. The application

should include the following statement: "I represent that I consent to the processing and use of my

personal  data  disclosed  in  the  application  documents  in  accordance  with  Regulation  of  the

European Parliament and of the Council  (EU) 2016/679 of 27 April  2016 on the protection of

individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data and the

repeal of Directive 95/46 / EC - RD0 - 4.5.2016 EN Official Journal of the European Union I.

119/1 by the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw in order to conduct the recruitment

process by the University";
2) curriculum vitae;
3) a copy of the letter on granting the title / degree;
4) list of scientific achievements - including a list of publications (depending on the position - taking

into account the requirements of resolution 62/2017, § 1 point 1 point 1) from the last 5 years,

including information on issued monographs, articles, reviews, active participation in national and

international conferences as well as participation in scientific research;
5) in the case of candidates for the position of professor or associate professor, a list of promoted

masters and doctors from the last 5 years;
6) information about didactic and organisational achievements;
7) a  statement  that  UKSW will  be  the  primary place  of  work  and  ensure  that  the  statement  on

inclusion in the number N and affiliation of scientific achievements at UKSW is submitted;
8) in the case of candidates for the position of: assistant professor, professor or associate professor,

declaration of commitment to submit a research project in the case of employment at UKSW;
9) possibly other documents at the discretion of the candidate.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia / Winning the contest does not guarantee

employment. 

IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania / The University does not provide a flat.

V. Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (skan) w formacie

PDF w Dziekanacie  Wydziału Nauk Historycznych i  Społecznych UKSW, pok.  221,  bud.  23,  ul.

Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa osobiście lub pocztą z dopiskiem „konkurs”, a także w wersji

elektronicznej na adres e-mail:  wnhis@uksw.edu.pl (w temacie wiadomości „Konkurs asystent -

Archeologia”). 

The  above-mentioned  documents  should  be  submitted  in  paper  version  and  in  electronic  form

(scanned) PDF to the Dean of the Faculty of History and Social Sciences UKSW, (room 221, build.

23), Wóycickego Street 1/3, 01-938 Warsaw personally or by mail with a note "contest" as well as an

electronic  version  via  e-mail:  wnhis@uksw.edu.pl (as  the  subject  please  write:  "Competition

Assistant - Archaeology")

Zgodnie z art. 13 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
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sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  w  Uniwersytecie  Kardynała  Stefana

Wyszyńskiego  w  Warszawie  nadzorującego  prawidłowość  ochrony  danych,  z  którym  można  się

kontaktować pod adresem e-mail: iod@uksw.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.

221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 ust. 1

lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

4.  Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz  struktury organizacyjnej  Uniwersytetu będą

mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  ujawniane  innym  podmiotom,  za  wyjątkiem  podmiotów

upoważnionych przez przepisy prawa.

6.  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  procesu

rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co

nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione  jest,  że  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  przez  administratora  niezgodnie  z

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  niezbędne  do  udziału  w  procesie

rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.

11.  Decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób  zautomatyzowany,  nie  będzie  Pan/Pani  podlegał/a

profilowaniu.
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