
INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH / INSTITUTE OF HISTORY SCIENCE

Instytucja: Instytut Nauk Historycznych,Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Institution:Institute of History Science, Faculty of History and Social Sciences, 
CardinalStefanWyszynskiUniversity in Warsaw

Miasto: Warszawa
Location:Warsaw

Stanowisko: adiunkt w Instytucie Nauk Historycznych
Position: adjunct in  Institute of History Science

Dyscyplina naukowa: Historia, Prawo
AcademicDiscipline: History, Law

Data ogłoszenia: 22.05.2018 r.
Date of Posting: 22.05.2018 r.

Termin składania ofert: 08.06.2018 r.
Period for submitting application: 08.06.2018 r.

Link do strony: www.uksw.edu.pl
WWW Address: www.uksw.edu.pl

Proponowany okres zatrudnienia: 2 lata
Proposed period of employment: 2 lears

Słowa kluczowe: historia, prawo, Mazowsze
Keywords : History, Law,  Mazovia

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

Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu;
2. Podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, z uzasadnieniem (na podaniu należy 
dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)”.
3. Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy zawodowej, zwłaszcza 
naukowej i dydaktycznej;
4. Wykaz dorobku naukowego;
5. Wykaz ewentualnych nagród naukowych;
6. Odpisy dyplomu ukończenia studiów, dyplomów uzyskanych stopni naukowych lub dokumentu 
stwierdzającego nadanie tytułu/stopnia naukowego.
7. Oświadczenie, że Kandydat na w/w stanowisko spełnia wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą
z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.

8.  Oświadczenie,  że UKSW w razie wygranego konkursu będzie podstawowym miejscem pracy,  a  dorobek
kandydata będzie afiliowany do UKSW.

9.Oświadczenie,  że Kandydat  zobowiąże się  do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w
UKSW (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 62/2017 Rektora UKSW z dnia 25 września 2017 r.)

Ww. 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

mailto:wnhis@uksw.edu.pl


Required documents:
1. Letter of application;
2.  Letter of application with statement as follows: “I hereby authorize you to process my personal data for
purposes of recruitment”.
3. Curriculum vitae, with emphasis on educational history and academic career to the date;
4. Academic publication record;
5. Academic prizes record;
6. Authorized copies of school-leaving diploma or academic diplomas.
7. Statement that the applicant for this position meets the requirements of art. 109 of the Higher Education Act of

27 July 2005 (Dz. U. No. 164, item 1365, with amendments), modified by the Act of 18 March 2011 changing
the Higher Education Act, the Academic Degrees and Titles Act, referring also to the degrees and titles in art,
as well as some other acts (Dz. U. No. 84, item 455), as of 1 October 2011.

8. Statement as follows: “I hereby authorize you to process my personal data for purposes of recruitment”.
9.  Statement  that  (in case of  employment)  the applicant  will  submit  a  research project  (Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 62/2017 Rektora UKSW z dnia 25 września 2017 r.).

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), Wóycicki 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

Ponadto osoba ubiegająca się o ww. stanowisko powinna: 
• Posiadać znajomość języka polskiego, angielskiego.
• Posiadać doświadczenie dydaktyczne.

The candidate for this position should also: 
• Be fluent in Polish, English
•  Possess teaching experience.

Prowadzić badania w zakresie:
• Regionalistyki (badania nad Mazowszem)
• Historii Państwa i prawa  polskiego w średniowieczu i nowożytności

Conduct research in the following areas:
• History of Mazovia region
• History of the polish state and law in the Middle Ages and the early modern period 

mailto:wnhis@uksw.edu.pl

