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Kонкурс 
на дві посади асистента 

у групі науково-педагогічних працівників 
в галузі гуманітарних наук, у дисципліні Iсторія 

на Iсторичному факультеті Варшавського університету 

 

Плановане працевлаштування: повна зайнятість на два роки. 

Планована базова заробітна плата: 4000-4100 злотих брутто на місяць. 

Працевлаштування можливе з 1 липня 2022 року. 

 

I. Bимагання щодо кваліфікації кандидатів 
 
1. Спеціалізація в галузі історії XX ст. 

2. Наявність докторського ступеня, отриманого протягом останніх 5 років. 

3. Наукові досягнення, публікації та підтвердження участі у наукових 

конференціях. 

4. Додатковою перевагою буде: 

    - підтвердженні документально міжнародні наукові контакти; 

    - участь у дослідницьких грантах; 

    - викладацькі вміння; 

    - інші наукові досягнення та нагороди. 

 

II. Конкурсна процедура 
 
Кінцевий термін складання документів: 11 травня 2022 року. Зверніть увагу, що 

враховується дата надходження зголошень.  

 



Дата проведення конкурсу: до 25 травня 2022 року. 

 

Порядок роботи конкурсної комісії визначається положеннями, що діють у 

Варшавському університеті та на Iсторичному факультеті. Після офіційного 

розгляду заяв комісія може провести попередню їхню оцінку і на цій підставі 

відібрати групу кандидатів, допущених до наступних етапів конкурсу. 

Про результати конкурсу кандидати будуть проінформовані по телефону або 

електронною поштою. Водночас повідомляємо, що конкурс є лише першим 

етапом, зазначеним у Статуті Варшавського університету щодо процедури 

працевлаштування на посаду академічного викладача та його позитивний 

результат є підставою для подальшого провадження. 

 

III. Опис обов'язків працівника 
 
1. Проведення наукових досліджень у галузі дисципліни історія та публікація їх 

результатів в тому числі на міжнародному рівні. 

2. Проведення занять у вимірі 210 навчальних годин на рік, в тому числі занять з 

історії Польщі; всесвітньої історії; допоміжних історичних дисциплін, а також 

вступу до історичних досліджень і вступу до написання дослідницьких робіт. 

3. Звернення до зовнішніх джерел фінансування наукових досліджень (наприклад 

до Національного наукового центру). 

4. Готовність до виконання доручених організаційних функцій на Iсторичному 

факультеті. 

  

IV. Список необхідних документів 
 
1. Заява на конкурс – заява на ім’я Ректора Варшавського університету. 

2. Інформація про згоду на обробку персональних даних, необхідних для 

здійснення процесу рекрутації відповідно до Закону про захист персональних 

даних від 10 травня 2018 року (Реєстр законодавчих актів від 2018 року, 

позиція 1000 із змінами / Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (доступно на веб-

сайті Бюро у справах працівників Варшавського університету: 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Інформація про обробку 

персональних даних при оформлені на роботу). 

https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/


3. Копія присвоєння вченого ступеня доктора наук або іншого документа, що 

підтверджує наявність докторського ступеня. 

4. CV із переліком публікацій, а також опис наукових планів на найближчі роки. 

5. Супровідний лист. 

6. Анкета (форма доступна на сайті Бюро у справах працівників Варшавського 

університету: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Анкета кандидата 

на працевлаштування). 

7. Заява про ознайомлення з умовами проведення конкурсу на посаду викладача 

Варшавського університету (Наказ Pектора Варшавського університету № 106 від 

27.09.2019 р., пар. 1, пункт 4). 

Документи просимо надсилати електронною поштою на адресу: 
dziekanat.wh@uw.edu.pl із зазначенням теми листа: «Конкурс – ХХ 
століття». 

 

 

………………………………………………………… 

Iм'я та прізвище 
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