
Konkurs otwarty na adiunkta naukowego do pracy przy projekcie  
Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie  

w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historycznego UW  
 

Instytut Historyczny UW ogłasza konkurs postdoca do pracy przy projekcie 
Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie kierowanym przez dr. hab. Roberta 
Wiśniewskiego (program Sonata-bis NCN). Postdoc będzie pracować przy zbieraniu 
materiału do prozopograficznej bazy danych, prowadzić – w ramach projektu – własne 
badania, wspierać pracę dwóch doktorantów oraz uczestniczyć w przygotowaniu monografii 
kończącej projekt. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na ¾ etatu (początkowo na 3 lata, 
z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata) i otrzyma wynagrodzenie podstawowe w 
zakresie 3000-3600 złotych miesięcznie. 
 
 
 
Wymagania kwalifikacyjne: 
Niezbędne: 

1. Udokumentowana specjalizacja w badaniach nad późnym antykiem. 
2. Bardzo dobra znajomość łaciny i dobra znajomość greki. 
3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 
4. Znajomość niemieckiego, francuskiego, włoskiego umożliwiająca czytanie 

publikacji naukowych w tych językach. 
5. Posiadanie co najmniej stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych. 
6. Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje i udział w konferencjach   

naukowych. 
7. Chęć i umiejętność pracy w zespole oraz terminowego wywiązywania się z zadań. 

Wskazane: 
1. Udokumentowana specjalizacja w badaniach nad chrześcijaństwem 

późnoantycznym. 
2. Czynna znajomość niemieckiego, francuskiego i włoskiego. 
3. Doświadczenie w pracy w zespołach badawczych. 
4. Doświadczenie w pracy z bazami danych. 
 

Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. Zgłoszenie do konkursu (podanie do JM Rektora). 
2. Odpis nadania stopnia doktora. 
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. 
4. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (przesłane bezpośrednio do 

Instytutu Historycznego UW: jednocześnie wersja elektronicznie wersja elektroniczna 
może być przesłana na  adres: sekretariat.ih@uw.edu.pl). 

5. Odbitka dwóch najważniejszych tekstów naukowych (przynajmniej jeden 
opublikowany). 

6. List motywacyjny (po angielsku), pokazujący, jakie ścieżki badawcze kandydat będzie 
chciał rozwijać w ramach projektu. 

7. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw 
Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego). 



 
Termin składania dokumentacji: 2 czerwca 2014 r. Liczy się data wpływu. Wybrani 
kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się między 4 a 6 
czerwca 2014 r. Rozmowa będzie prowadzona po angielsku. 
Dokumenty należy nadsyłać na adres Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  00-927 Warszawa. 
 
Informacje o projekcie dostępne są na stronie: 
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/projekty/prezbiterzy-na-poznoantycznym-zachodzie. 
Na wszelkie pytania chętnie odpowie Robert Wiśniewski: r.wisniewski@uw.edu.pl  

 


