
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, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Miasto: Warszawa
Location: Warsaw

Stanowisko: adiunkt w Instytucie Nauk Historycznych
Position: assistant professor in  the Institute of History Science

Dyscyplina naukowa: Historia
Academic Discipline: History

Data ogłoszenia/ Date of Posting: 27.07.2018

Termin składania ofert/ Period for submitting application: 07.09.2018

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

Słowa kluczowe: historia, magnateria, biografistyka
Keywords : History, Magnates, Biographies

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

                                                    Zwycięstwo w konkursie nie oznacza zatrudnienia. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zasięgnięciu
opinii Rady Wydziału

Winning the competition does not guarantee an employment. Final decision will be made by Rector after consultation
with the Faculty Council

Wydział nie zapewnia mieszkania
The Faculty does not provide any accomodation

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

I. Warunki konkursu 

Osoba ubiegająca się o ww. stanowisko powinna: 

• Posiadać stopień doktora w dyscyplinie historia

• Spełniać wymagania określone w Uchwale Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 
czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjnych oraz przedłużania zatrudnienia 
nauczycieli akademickich na tym samym stanowisku w UKSW.

• Posiadać znajomość języka polskiego, łacińskiego, rosyjskiego.

• Posiadać doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne.

The candidate for this position should: 

• Posses PhD degree in the history discipline

• Comply with the requirements of “Uchwała Nr 62/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 
june 2017 r. w sprawie wytycznych dla przeprowadzania konkursów i postępowań kwalifikacyjnych oraz przedłużania zatrudnienia 
nauczycieli akademickich na tym samym stanowisku w UKSW”.

• Be fluent in Polish, Latin, Russian

• Possess teaching and organizational experience.

Prowadzić badania w zakresie:

• Magnateria w okresie staropolskim, jej rola i oddziaływanie kulturowe

• Biografistyka

• Historia gospodarcza

Conduct research in the following areas:

• Magnates in Old Polish period, their role an cultural impact

• Biographies

• Economic history

II. Wymagane dokumenty

1)  Zgłoszenie do konkursu 



2)  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”.

3) życiorys/CV/;

4) odpis pisma o nadaniu stopnia naukowego doktora;

5) wykaz dorobku naukowego - w tym lista publikacji (z uwzględnieniem wymogów uchwały 62/2017, § 1 ust. 1 pkt. 1 Senatu UKSW) 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;

6) lista ewentualnych nagród naukowych;

7) informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym;

8) oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o złożeniu oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz 
afiliacji dorobku naukowego w UKSW;

9) oświadczenie o zobowiązaniu do złożenia projektu badawczego w przypadku zatrudnienia w UKSW (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 
62/2017  Rektora UKSW z dn. 25 IX 2017 

10) 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.

Ww. dokumenty należy złożyć w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (skan) w formacie PDF

Required documents:
1. Letter of application with statement as follows: "I hereby authorize you to process my personal data for purposes of recruitment".
2. Curriculum vitae.
3. Authorized copies of academic diplomas PhD.
4. Academic publication record, 
5. Academic prizes record.
6. Academic career record and list of supervised B.A.
7. Statement that UKSW will be basic workplace and thus scientific achievements will be affiliated to UKSW.
8. Statement about application in Scientific Project.
9. Statement that the applicant for this position meets the requirements of the Higher Education Act of 27 July 2005 (Dz. U. No. 2016, item

1842, with amendments), and UKSW Statutes.

The above-mentioned documents should be submitted in paper version and in electronic form (scanned) PDF

III. Wygrana w Konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. 
Winning the competition does not guarantee an employment

IV. Wydział nie zapewnia mieszkania 
The Faculty 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 

The 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, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa personally or by mail with a note "contest” as well as an 
electronic version via e-mail: wnhis@uksw.edu.pl 

Przewidywane pensum:

• Elementy historii gospodarczej (wykład) – 30 godz. (III lic.)

• Translatorium z j. angielskiego – 30 godz. x 2 = 60 godz. (I mgr)

• Nauki pomocnicze historii  – Heraldyka,  falerystyka,  ikonografia,  archeologia prawna, kostiumologia,  numizmatyka (KW) – 30
godz. (I lic.) 

• Nauki pomocnicze historii: Źródła i źródłoznawstwo, chronologia, archiwistyka, paleografia, neografia (KW) – 30 godz. (I lic.)

• Polskie dynastie królewskie (konwersatorium) – 30 godz. (I rok mgr) 

• Podstawy archiwistyki – AiZD – 30 godz.

• Rozwój form kancelaryjnych – AiZD – 30 godz.

mailto:wnhis@uksw.edu.pl
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• 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  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. Inspektorem Ochrony Danych w (Nazwa ADO) jest Prorektor ds. ogólnych i rozwoju UKSW, tel. 22 561 88 31, adres email:

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 § 1a 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  proces 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 profilowaniu. 


