Wydział Neofilologii UW
WNf-540/14/2020

Warszawa, dn. 1 lipca 2020 r.

DZIEKAN
Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko
profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w
Instytucie Germanistyki Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Liczba stanowisk – jedno
Wymiar etatu – pełny etat
Planowany okres zatrudnienia – czas nieokreślony
Warunki konkursu:
Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełniania wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), a ponadto: stopnia doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w zakresie językoznawstwa i legitymowania się przynajmniej dziesięcioletnim nieprzerwanym stażem
pracy na uczelni wyższej na stanowisku adiunkta (w pełnym wymiarze godzin); przygotowania pedagogicznego
uprawniającego do pracy w zawodzie nauczyciela na poziomie szkolnictwa wyższego lub kwalifikacji pedagogicznych
odpowiadających stopniowi nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego; znaczącego dorobku naukowego w
dyscyplinie językoznawstwo; znaczącego doświadczenia w działalności organizacyjnej i kierowaniu zespołami badawczymi
oraz grantami; udokumentowanej współpracy krajowej i międzynarodowej z ośrodkami akademickimi i naukowymi w
obszarze: historii i gramatyki historycznej języka niemieckiego, lingwistyki historycznej, rękopisoznawstwa (w tym
kodykologii i paleografii), edytorstwa i przekładu tekstów dawnych; znajomości języka polskiego i niemieckiego;
posiadania w swoim dorobku dydaktycznym wypromowanych licencjatów i magistrów oraz sprawowania opieki naukowej
nad przynajmniej jednym doktorantem; aktywności naukowej, również w wymiarze międzynarodowym; gotowości do
prowadzenia dydaktyki na wszystkich poziomach studiów, a także do opieki nad młodą kadrą naukową w zakresach:
historia i gramatyka historyczna języka niemieckiego, lingwistyka historyczna, metodologia badań historycznojęzykowych,
rękopisoznawstwo (w tym kodykologia i paleografia).
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie kandydata o zatrudnienie adresowane do JM Rektora - dwa egzemplarze
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego:
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)
3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela
akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii:
https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/wazne-dokumenty/)
4. Dokument stwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych - dwa
egzemplarze
5. Opisowy życiorys zawierający informacje o zainteresowaniach, działalności naukowej, badawczej,
dydaktycznej i organizacyjnej - dwa egzemplarze
6. Kwestionariusz osobowy - dwa egzemplarze
7. Spis publikacji - dwa egzemplarze
8. Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy - dwa egzemplarze
9. Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy (wg interpretacji kandydata)
Dokumenty należy dostarczyć drogą mailową na adres: neofilologia@uw.edu.pl w terminie do dnia 2 sierpnia 2020 roku.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość rejestrowania przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz prawo do
skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 2 września 2020 roku.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
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DEAN
of the Faculty of Modern Languages, University of Warsaw invites applications for the position of
Professor (research-teaching staff) at the Institute of German Studies.
Number of positions – one
Job status – full time
Type of contract – permanent
Requirements:
The competition is open to persons who meet the conditions set out in art. 113 of the Act on Higher Education and Science
(Journal of Laws of 2020, item 85, as amended) and who meet the requirements: a habilitation degree in humanities in the
field of linguistics and at least 10-years of uninterrupted seniority in an institution of higher education as an assistant
professor (full-time); academic teacher entitlement; significant academic achievements in linguistics; significant experience
in organizational duties and in management of research teams and grants; documented national and international
cooperation with academic and scientific institutes in the field of: history and historical grammar of German language,
historical linguistics, codicology and palaeography, editing and translating old texts; knowledge of Polish and German;
scientific supervision of promoted bachelor’s and master’s degrees, and scientific supervision of at least one PhD-candidate;
scientific achievements, also international; readiness for teaching at all levels of studies, as well as supervising young
academic staff in the fields of: history and historical grammar of German language, historical linguistics, methodology of
history of language, codicology and palaeography.
Candidates are asked to submit the following documents:
1. Letter of application to His Magnificence - two copies
2. Information on the processing of personal data (the form is available at the University of Warsaw webpage:
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/)
3. Statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the
University of Warsaw (the form is available at the Faculty of Modern Languages webpage:
https://neofilologia.wn.uw.edu.pl/wazne-dokumenty/)
4. Certificate of habilitation degree or habilitation-equivalent qualification in Humanities - two copies
5. Professional CV with a record of scientific, educational and organisational achievements - two copies
6. Filled-in personal data form - two copies
7. List of publications - two copies
8. Declaration that University of Warsaw will be the applicant’s main employer - two copies
9. Other important information and documents regarding the candidate’s interests and qualifications (at the
candidate’s own discretion)
Applications should be sent by email to: neofilologia@uw.edu.pl. The deadline for submitting documents is August 2th,
2020. Expected date of competition result is September 2th, 2020. The Competition Committee reserves the right to
respond only to selected applications by e-mail and to record the interview in minutes. The competition is the first stage of
the employment procedure for academic teachers under the Statute of the University of Warsaw.

Dziekan
Wydziału Neofilologii

prof. dr hab. Maria Dakowska

