
 

 

 

 

 

 

 

 

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” 
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy 

 

Warunki zatrudnienia: pełen etat, umowa na czas określony – 1 rok, ilość stanowisk do obsadzenia - 1 

Miejsce wykonywania pracy: Wydział „Artes Liberales” UW 

Do konkursu mogą przystąpić osoby: 

 posiadające stopień doktora nauk humanistycznych; 

 posiadające znajomość historii kultury bizantyńskiej, wschodniochrześcijańskiej i rosyjskiej; 

 posiadające znajomość literatury rosyjskiej; 

 posiadające znajomość filmologii w zakresie filmu rosyjskiego i krajów byłego ZSRR; 

 posiadające znajomość teologii; 

 posiadające znajomość języka polskiego i rosyjskiego; 

 posiadające staż pracy na wyższej uczelni, polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, nie krótszy niż 
10 lat; 

 posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; 

 które nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie; 

 które nie zostały ukarane karą pozbawienia wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w sekretariacie Wydziału AL UW następujące dokumenty: 

 zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału „Artes Liberales” opatrzone klauzulą o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) 

 kwestionariusz osobowy z fotografią, kwestionariusz można pobrać ze strony:  
http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania 

 życiorys zawodowy wraz z informacją o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej; 

 kopię dyplomu doktorskiego; 

 spis publikacji; 

 plany dydaktyczne zgodne z potrzebami Wydziału „Artes Liberales” 

 inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy. 
 

Ww. dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową na adres: Wydział „Artes Liberales” UW, 
Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa.  

Termin składania dokumentów upływa z dniem 12 sierpnia 2016 r.  

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dziekana Wydziału „Artes Liberales” UW. 

Komisja może zaprosić wypranych kandydatów na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 

30 września 2016 r. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku 

nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowan ia. O wyniku 

konkursu kandydaci zostaną poinformowanie drogą mailową. 

Warszawa, dnia 20 lipca 2016  r.         DZIEKAN  Wydziału „Artes Liberales” 

         prof. dr hab. Jerzy Axer 
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