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niwersytetu Warszawskiego 
adiunkta   

 

 UW/IDUB/2020/24 

Stanowisko adiunkt 

Grupa stanowisk badawcza 

Dyscyplina naukowa 

antropologiczna) 

 
kowo-  

Forma zatrudnienia  

Wymiar etatu  

Liczba stanowisk 1 

Wynagrodzenie Maksymalnie do 10  

Przewidywany termin 
pracy 

Od 1 kwietnia 2021 r. lub 
1 kwietnia 2021 r. 

Minimalny okres zatrudnienia 
 

Jednostka UW ,  
Wydzia   i Wydzia  Neofilologii 

 
multidyscyplinarnego projektu badawczego: 

- Wzorce 
globalne, lokalne rezultaty i imp  
Multilingualism Research Hub 

Opis Programu IDUB i projektu  

 

U
interdysc

-



na wybranych obszarach, 
przygotowanie 

inowych 

lepsze zrozumienie  
cie oraz 

jak np. Nowa Gwinea, 
Amazonia, Mezoameryka czy Kongo). W zadaniem 

 regionach. 

biologii, ekologii i ekonomii. Projekt o studia nad 
  kontekstach, 

statusem 
 postawami  na 

 

 1. przeprowadzenie 
 wybranych obszarach oraz 

h istotnych z punktu 
widzenia problematyki projektu (wraz z wynikami w 
postaci publikacji w wysoko punktowanych 
czasopismach

  
w regionach o wysokim stopniu 

-kulturowego 
z  lokalnych strategii 

 i kodowanych przez 
 zasoby lub 

 

2. 
projektem; 

3. przygotowywaniu, 

 

4. 
nad 

 i wieloj ; 

5. Przygotowanie publikacji indywidualnych i zbiorowych 
. 

 

 



 1.  uzyskany 
maksimum 

z zakresu 
socjolingwistyki, lingwistyki stosowanej, lingwistyki 

kontaktowej lub c
 

2. Bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany 
publikacjami  i 
wydawnictwach ; 

3. Z wczych 
oraz analizy danych; 

4. w zakr
terenowych; 

5. 
przedstawieniu 

rozprawy doktorskiej; 
6. planowania i realizacji oryginalnych 

oraz  
grantowych; 

7. 
 

8. 
najmniej na poziomie C1 / zaawansowanym); 

9. 
mniejsz  

Wymagane dokumenty  CV  ;  
 

profil kandydata zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

stanowisko pracy; 
 Jednostronicow  propozycj  ewentualnego studium 

przypadku lub studium empirycznego istotnego dla 
aktualnego projektu; 

 Pdf maksymalnie  wybranych publikacji (istotnych z 
 

 o dat potwierdza 
podpisem

konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na 
Uniwersytecie Warszawskim1; 

 

. 

 
1 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=5592 



Oferujemy Prac

naukowych.

p justynao@al.uw.edu.pl oraz

a.otwinowska@uw.edu.pl UW/IDUB/2020/24

Procedura rekrutacyjna Wybrani kandydaci
w trybie zdalnym

powiadomieni indywidualnie.

w konkursie

procedury zatrudniania na stanowisku adiunkta, a jego

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania
konkursu bez podania przyczyny.

20 lutego 2021 r. godz. 23 CET

Przewidywany termin
konkursu

Rozmowy kwalifi lutego 05
marca 2021 r.

Powiadomienie o wyniku
rekrutacji

8 marca 2021

konkursu
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osobowych 

Administrator 

-927 Warszawa jako pracodawca. 

 

 listownie: Uniwersyt -927 Warszawa 
 

 telefonicznie: 22 55 20 355. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

iod@adm.uw.edu.pl

 

j rekrutacji do 
pracy. 

Cel i podstawy prawne przetwarzania 

 

2 (
data 
przebieg dotychczasowego zatrudnienia

3, natomiast inne dane4 
 

rekrutacji. 

 
2 Art. 221  
3 

 
4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 



5

e: 

rutacji. 

6  

 ich w kolejnych naborach 
 

adresy: justynao@al.uw.edu.pl lub a.otwinowska@uw.edu.pl. 

Pr
7 

Okres przechowywania danych 

 

 

Odbiorcy danych 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

dos - 8 

 

 

  
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
6 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
7 Art. 7 ust. 3 RODO. 
8 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 



 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  
 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Informacja o wymogu podania danych 

dobrowolne. 

 

 

 

   

  (podpis kandydata) 


