Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza KONKURS na stanowisko asystenta naukowego w projekcie
„CLIC - Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse”
Planowany okres zatrudnienia: 31 miesięcy
Liczba stanowisk: jedno
Wymiar etatu: pełen etat

Kandydaci na stanowisko asystenta muszą spełniać warunki określone w ustawie –
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 164 poz.1365, z
późn. zm.), Statucie UW jak i dodatkowe warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
Warunki konkursu:
-

Wymagany tytuł zawodowy magistra z zakresu etnologii lub antropologii kultury.
Dorobek badawczo-naukowy w dziedzinie nauk społecznych udokumentowany
przynajmniej jedną publikacją naukową i przynajmniej dwoma raportami badawczymi.
Doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych (w sumie
przynajmniej 2 lata).
Doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów w języku polskim i angielskim oraz w
zakresie przygotowywania przekładów z języka angielskiego.
Umiejętności i doświadczenie organizacyjne w zakresie projektowania i przeprowadzania
jakościowych prac badawczych.
Udział w konferencjach naukowych, doświadczenie w zakresie składania abstraktów na
konferencje międzynarodowe.
Doświadczenie w zakresie obsługi stron internetowych, obsługi i tworzenia blogów,
profili i fanpage’y w mediach społecznościowych.
Znajomość tematyki praw autorskich, źródeł materiałów do wykorzystania na wolnych
licencjach.
Udokumentowana działalność na rzecz propagowania kultury.
Umiejętność współpracy ze środowiskami pozarządowymi i sektorem publicznym.
Doświadczenie w zakresie organizacji spotkań o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.
Znajomość co najmniej dwóch języków obcych, w tym bardzo dobra znajomość języka
angielskiego.
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Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie skierowane do JM Rektora zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na
przetwarzane danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
2. Życiorys z obszerną informacją o dorobku naukowym, informacją o działalności
badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
3. Zestawienie informacji potwierdzających spełnienie wszystkich warunków konkursu
(z ewentualnymi załącznikami).
4. Skan odpisu dyplomu magistra.
5. Wykaz publikacji.
6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy (do
pobrania ze strony UW).
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Zgłoszenie do konkursu wraz z
wymaganymi dokumentami w postaci plików PDF należy przesłać na adres e-mail:
iss@uw.edu.pl do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.
Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu
powinno nastąpić nie później niż do 20 kwietnia 2018 r. O wynikach konkursu kandydaci
zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
Uwaga: zwycięzca konkursu ma obowiązek uzupełnienia dokumentacji o potwierdzony odpis
dyplomu w formie papierowej.
Warszawa, dn. 30.03.2018 r.

