WHist-NAWA-4
Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego na pełny etat na 35 miesięcy
na Wydziale Historii UW, w ramach realizacji projektu badawczego NAWA – Profesura
Gościnna: „Miejsca, ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej
humanistyki dla wsparcia interpretacji i wyjaśniania”,
kierownik projektu: dr Francis Harvey
Planowany okres zatrudnienia:
35 miesiące (15.09.2021 – 15.08.2024)
Łączne wynagrodzenie brutto brutto:
ok. 245 000 PLN
Stanowisko:
adiunkt w grupie badawczej
Dyscyplina:
historia

Opis projektu:
Wydział Historii UW poszukuje pracownika do zespołu badawczego w zakresie humanistyki
cyfrowej w projekcie kierowanym przez prof. dr. Francisa Harveya. Projekt stawia sobie za cel
rozwijanie nowego podejścia opartego na graficznym przedstawianiu danych jako narzędzia
wspierającego badania nad historią i geografią historyczną. W ramach realizacji projektu
powstanie narzędzie cyfrowej obróbki danych, wspierające interpretację analityczną danych
historycznych oraz narzędzie pozwalające na wizualizację interpretowanych danych.
Zadania stawiane przez grupą badawczą wymagają zainteresowania międzydyscyplinarnymi
badaniami oparta na tworzeniu wiedzy i nowych rozwiązań przeznaczonych dla rozwiązań
edukacyjnych oraz zaangażowania w prace badawcze o charakterze akademickim.
Poszukiwany członek zespołu powinien wykazać się zainteresowaniem w zakresie rozwoju
narzędzi w zakresie humanistyki cyfrowej. Wymagane będą kompetencje w łączeniu graphDB,
wizualizacji danych, modelowania semantycznego, przedstawiania geograficznego oraz
ilościowych i jakościowych metod badań historycznych. Projekt w dużej mierze
wykorzystywać będzie narzędzia typu open source software, w tym Gephi, CATMA, QGIS,
Nodegoat oraz programów do wizualizacji danych Neo4j do stworzenia prototypu
wykorzystującego dane środowiskowe do analizy danych historycznych i geograficznych,
wspierającego oba obu tworzonych narzędzi. Częścią pracy zespołu będzie publikacja tekstów
naukowych oraz udział w warsztatach oraz konferencjach naukowych. Członkowie zespołu
będą mieli możliwość udziału w wydarzeniach naukowych dotyczących tematyki projektu
orgaznizowanych w różnych krajach Europy.

Zadania w ramach projektu: Usability testing and support for revising the toolkits






Przygotowanie i przeprowadzenia trzech testów użyteczności narzędzi informatycznych
przygotowanych w ramach realizacji projektu oraz ewaluacji odpowiedzi;
Współpraca z innymi członkami zespołu, wsparcie w procesie testowania i pracy
z narzędziami na etapie prototypu;
Wsparcie w kontakcie z zewnętrznymi podmiotami w tym mediami;
Prowadzenie pracy badawczej wynikającej z celów projektu;
Publikacja artykułów naukowych stanowiących efekt pracy w projekcie;



Prezentowanie wyników badań w ramach konferencji lub warsztatów;



Pomoc w redakcji publikacji powstałych przy realizacji projektu;



Pomoc w administrowaniu projektem.



Oczekiwania:







Doświadczenie w zakresie testowania użyteczności oraz kompetencji w zakresie
wizualizacji danych w tym szczególnie kartograficznych, geometrycznych oraz
projektowania graficznego w zakresie nauk społecznych lub ścisłych.
Umiejętność prowadzenia samodzielnych badań w zakresie analizy i syntezy
różnorodnych danych historycznych.
Stopień doktora;
Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prezentowanie wyników
projektu i przygotowywanie publikacji;
Zdolność prowadzanie badań naukowych z zakresu projektu i komunikowania ich
rezultatów;
Zdolność i chęć pracy w zespole, dzielenia się wynikami badań, terminowość.

Dodatkowym atutem będzie:




Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem stosowanym w projekcie.
Kompetencje w zakresie zarządzania projektami badawczymi.
Doświadczenie w zakresie pracy w projektach badawczych.

Procedura konkursowa:
Termin składania dokumentacji: do 6 maja 2021 r. Liczy się data wpływu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 25 maja 2021 r.
Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie
Warszawskim. Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja może wyłonić grupę
kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania. Procedura konkursowa może
obejmować rozmowy członków komisji z kandydatami, które odbędą się za pośrednictwem
Internetu między 6 a 25 maja 2021 r.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani 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 15 września 2021 roku.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
2. Informacja 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. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) (dostępne na stornie internetowej Biura
Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-iformularze/ ).
3. Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia
doktora.
4. CV z listą publikacji, a także opis planów naukowych na najbliższe lata (w języku
angielskim).
5. List motywacyjny (w języku angielskim).
6. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw
Pracowniczych UW: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ).
Dokumenty należy wysyłać za pośrednictwem e-maila (zatytułowanego „NAWA-4”) na adres
Wydziału Historii: dziekanat.wh@uw.edu.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
Z administratorem można kontaktować się:



listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.
Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. konkursu,
przyjmowanie prac konkursowych, rozpatrywanie skargi i wniosków dotyczących konkursu, itp.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu ………………………….. .
W przypadku osób, których prace zostaną nagrodzone, dane osobowe w zakresie …………………… mogą
zostać opublikowane na stronie internetowej administratora.
Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Po zakończeniu konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane w
celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest
m.in. ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe zwycięzców otrzymujących nagrody pieniężne lub inne materialne będą dodatkowo
przetwarzane w celu realizacji obowiązku podatkowego i rachunkowego wynikającego z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: ……………………… .
Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Okres przechowywania danych

1

Rozporządzenie 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)

Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez okres
………… .
Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy lub
studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku
z realizowanym konkursem.
Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym Administrator zleci wykonanie
określonych czynności w związku z konkursem, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
osobowych, jak np. ………
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Państwa dane mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę
Google (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej
centrach przetwarzania danych2.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj.
prawo do:







dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych jest niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie danych skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału w konkursie.

2

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oraz wykorzystanie pracy konkursowej

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………….., oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Uniwersytet Warszawski moich danych osobowych oraz mojej pracy w ramach konkursu
………………………. w szczególności poprzez:



rozpowszechnianie mojej pracy, w tym na stronach internetowych zarządzanych przez
Uniwersytet Warszawski;
………………………………….. .

Zrzekam się:




prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojej pracy, w tym prawa
zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UW, w których moja praca
zostanie wykorzystana;
wszelkich roszczeń, w tym również wynagrodzenia względem UW z tytułu wykorzystania mojej
pracy na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Moja praca
może być użyta do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, bez obowiązku akceptacji
produktu końcowego lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Rozpowszechnianie mojej pracy nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
Oświadczam, że przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojej pracy w wymienionych wyżej
celach związanych z konkursem …………………………. nie narusza dóbr osobistych mojej osoby i jestem
świadoma/świadom, że mam możliwość w każdym momencie do wglądu w materiały gdzie została
opublikowana moja praca.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w
związku z konkursem ………………….. .

…………………………………………..
data i czytelny podpis



Rozporządzenie 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)

WHist-NAWA-4

Call for candidates for a full-time position of a post-doctoral researcher for 35 months
in the Faculty of History, University of Warsaw for the research project
NAWA – Profesura Gościnna:
“Places, People and Events: Innovative Spatial Humanities Research
to support Interpretation and Explanation”,
principal investigator Dr. Francis Harvey
Planned duration of employment:
35 months (15th September 2021 – 15th August 2024)
Total gross salary:
ca. 245 000 PLN
Name of the position:
Adjuct
Scope of work in the project:
The University of Warsaw, Department of History, invites applications for four positions in a
digital humanities research group led by Prof. Dr. Francis Harvey. The positions are part of a
three and one-half year research project, People, Places and Events (PPE) that develops new
approaches using graph-databases to support historical geography research. The project will
produce one toolkit to support interpretative analytical research and a second toolkit to create
interactive visualizations. Interest and contributions to a dynamic interdisciplinary research
group through an active education program, broad and academic outreach are central to the
group's work. The research group is looking for individuals with a desire to take bold steps and
advance digital humanities research through the integration of graphDB, data visualization,
semantic modeling, geographic representation and historical quantitative and qualitative
methods. Project work heavily involves open source software including [Gephi]
(https://gephi.org), [CATMA] (https://catma.de) and [QGIS] (https://qgis.org) [Nodegoat]
(nodegoat.net) and the graph database software [Neo4j] (https://neo4j.com) to develop a
prototype integrated environment for visual interpretation, analysis of historical and
geographical information and support both toolkits. Part of project work includes involvement
in outreach and training activities including workshops and publications. Positions, based on
future possibilities, can also involve European and other international travel.
Expectations: Usability testing and provides support for revising the toolkits




Requires experience with usability testing and advanced visualization training, including
cartography, geomatics, graphic design in the social or natural sciences
Desired: Experience with software used in the project
Tasks include preparation and conduct of three usability tests, evaluation of responses,
coordination with other project group members, facilitation of contacts with prototype





users and help with media contacts, support of workshops and contributions to
publications;
PhD.
Ability to conduct research in the project field and communicate its results;
Ability and will to work in a team, share research results, timeliness.

Selection procedure
Application deadline: 6th May 2021
Application results: by 25th May 2021
The application process is conducted by the hiring committee in accordance with the regulations
of the University of Warsaw, Faculty of History and National Science Centre (Poland).
Shortlisted candidates may be invited for an interview, which will be conducted digitally
between 6th and 25th May 2021.
Candidates will be informed of the results via e-mail or phone. The application process is only
the first stage of the employment procedure as defined by the Statute of the University of
Warsaw. A successful application is the basis for further proceedings.
Beginning of employment is planned for 15th September 2021.
Required documents:
1. A letter of Application (to the Rector of the University of Warsaw).
2. Information about the agreement for the proceeding of personal data for purpose of
recruitment in accordance with Personal Data Protection Act of 29 August, 1997 (i.e. Journal
Laws No. 101 of 2002, Item 926, as amended) (available on the website of the Human
Resources Office of the University of Warsaw: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-iformularze/ ).
3. A copy of PhD Diploma or relevant document.
4. A CV and list of publications, as well as description of research plans for the upcoming
years (in English)
5. Cover letter (in English)
6. A personal questionnaire (available on the website of the Human Resources Office of the
University of Warsaw: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ ).
All documents should be sent by e-mail (entitled “NAWA-4”) to the address of the Faculty of
History: dziekanat.wh@uw.edu.pl.

Information on personal data processing
Controller
Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University
of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.
Contact with the controller:
●
●

by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927
Warszawa (name the organizational unit to which your letter is addressed);
by phone: 22 55 20 355.

Data Protection Officer (DPO)
Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at
iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing
by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.
The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting
recruitment documents, providing information on current recruitment process.

Purpose and legal grounds of data processing
Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.
Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law3 (given name
(names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional
qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process 4, whereas other
data5 shall be processed based on your consent which may take the following wording:
I agree to the processing of personal data provided in .... (e.g. CV, cover letter, and other submitted
documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.
If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of
personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data6, which may
take the following wording:
I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of the
GDPR, provided in .................. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the University
of Warsaw for realising my recruitment process.

3

Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes).

4

Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on

protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also
repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with
subsequent changes) (hereinafter as the GDPR).
5

Art. 6 section 1 letter a of the GDPR.

6

Art. 9 section 2 letter a GDPR.

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes
upon your consent7, which may take the following wording:
I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at the
University of Warsaw for the period of the next nine months.
You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at
sekretariat.ih@uw.edu.pl.
Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which
had been completed upon consent before its revocation.8

Data retention period
Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three
months from the date the recruitment process is completed.
In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period
of nine months.

Data recipients
Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which
is in the scope of their duties.

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)
Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms.
Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company
in their data processing centres.9 Your data shall be protected under the standards of the Privacy
Shield, accepted by the European Commission.10 This shall guarantee an adequate level of data
security.

Rights of the data subject
Under the GDPR data subjects have the following rights:
●
●
●
●
●

to access data and to receive copies of the actual data;
to correct (rectify) your personal data;
to restrict processing of personal data;
to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;
to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data
processing violates law.

7

Art. 6 section 1 letter a GDPR.

8

Art. 7 section 3 GDPR.

9

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

10

https://www.privacyshield.gov

Information on the requirement to provide data
Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the
recruitment process. Providing other personal data is voluntary.

………………………………………………

………………………………………………

(place and date)

(applicant’s signature)

