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Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego  
w Instytucie Historycznym UW do realizacji projektu badawczego pt.:  

„Kryzys imperium w III wieku: przyczyny i odbicie w źródłach antycznych” 
(pod kierunkiem prof. Adama Ziółkowskiego). 

 

Uniwersytet Warszawski szuka kandydata do pracy przy projekcie Kryzys imperium w III 
wieku: przyczyny i odbicie w źródłach antycznych, finansowanym przez NCN 
(2017/25/5/HS3/01299). Osoba wyłoniona w konkursie będzie pracować w sześcioosobowym 
zespole kierowanym przez prof. Adama Ziółkowskiego (IH UW). Jej zadaniem będzie analiza 
materiału archeologicznego i numizmatycznego z Europy wschodniej dla późnego okresu 
wpływów rzymskich (fazy B2 – C1) w aspekcie rozwoju potencjału militarnego miejscowych 
populacji oraz ich relacji z Imperium. Efektem jej pracy powinny być również publikacje 
poświęcone odbiciu przemian politycznych, społecznych i militarnych 
wschodnioeuropejskiego Barbaricum tego okresu w materiale archeologicznym i 
numizmatycznym. 
 
Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na pełen etat na od 1 stycznia 2019 r. Do 
końca realizacji projektu, tj. do marca 2021 roku. Wynagrodzenie miesięczne wynosić będzie 
5000 PLN brutto.  
 

I. Oczekiwane kwalifikacje kandydatów: 

• Doktorat z archeologii. 
• Doświadczenie w pracy nad materiałem archeologicznym i numizmatycznym. 
• Doświadczenie w pracy wykopaliskowej na stanowiskach późnego okresu wpływów 

rzymskich w Europie wschodniej. 
• Dobra znajomość języków nowożytnych niezbędnych dla dziedziny projektu: 

rosyjskiego, ukraińskiego, niemieckiego, angielskiego (co najmniej jednego z dwóch 
ostatnich). 

• Doskonała znajomość metod badań archeologicznych oraz ogólnie kultury materialnej 
Europy środkowej i wschodniej późnego okresu wpływów rzymskich. 

• Dobra znajomość epoki i generalnie późnej starożytności. 
• Zdolność prowadzanie badań naukowych z dziedziny projektu i komunikowania ich 

rezultatów (pisania publikacji, prezentacji na spotkaniach naukowych etc.). 
 
Wskazane 
• Doświadczenie w pracy z bazami danych 
• Doświadczenie w pracy w ośrodkach naukowych poza UW. 
 

II. Procedura konkursowa: 

Termin składania dokumentacji: 30 listopada 2018 r. Liczy się data wpływu. 
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Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2018 r. 

Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW oraz na 

Wydziale Historycznym UW, a także odpowiednie przepisy Narodowego Centrum nauki. 

Po dokonaniu oceny formalnej wniosków, komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i 

na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów 

postępowania. Procedura konkursowa może obejmować rozmowy członków komisji z 

kandydatami, które zaplanowane są na 7 grudnia 2018 r. 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem 

określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, 

a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

Zatrudnienie przewidziane jest od 1 stycznia 2019 roku.  

Od decyzji komisji konkursowej przysługuje prawo odwołania składane do Rektora UW, za 

pośrednictwem Dziekana Wydziału Historycznego. 

III. Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Zgłoszenie do konkursu: podanie do JM Rektora, które powinno zawierać 

informację o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2017 r. poz. 2183). 

2. Odpis nadania stopnia doktora. 

3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, a także 

opis planów naukowych na najbliższe lata. 

4. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw 

Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego). 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą na adres Instytutu Historycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 


