
Konkurs na doktorantów do pracy przy projekcie 
Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie 

 
 
Instytut Historyczny UW ogłasza konkurs na dwóch badaczy-doktorantów do pracy przy projekcie Prezbiterzy 
na późnoantycznym Zachodzie kierowanym przez dr. hab. Roberta Wiśniewskiego. Doktoranci będą pracować 
przy zbieraniu materiału do prozopograficznej bazy danych oraz prowadzić, w ramach projektu, własne badania 
zakończone przygotowaniem rozprawy doktorskiej (w ciągu 4,5 roku). Wybrani kandydaci, o ile nie są 
uczestnikami studiów doktoranckich, zostaną przyjęci na takie studia prowadzone w Ośrodku Badań nad 
Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW. Doktoranci pracujący przy projekcie otrzymają stypendium 
(początkowo na 2,5 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata) w wysokości 2000 zł miesięcznie. 
 
Warunki niezbędne: 
- magisterium z historii starożytnej lub wczesnośredniowiecznej, filologii klasycznej, archeologii lub 
pokrewnych nauk  
- bardzo dobra znajomość łaciny 
- bardzo dobra znajomość angielskiego w mowie i piśmie 
- umiejętność czytania literatury naukowej w przynajmniej w dwóch z poniższych języków: francuski, włoski, 
hiszpański, niemiecki 
- chęć i umiejętność pracy w zespole, prowadzenia badań naukowych i prezentowania ich wyników oraz 
terminowego wywiązywania się z zadań. 
 
Wskazane: 
- publikacje i wystąpienia konferencyjne wykazujące zainteresowania i kompetencje w studiach nad późnym 
antykiem lub wczesnym średniowieczem 
- doświadczenia naukowe zdobyte poza programem studiów magisterskich na macierzystym uniwersytecie (np. 
udział w programie Erasmus, praca w zespole naukowym) 
- umiejętność czytania literatury naukowej w innych językach wskazanych wyżej 
- znajomość greki  
 
Wykaz wymaganych dokumentów: 
- życiorys z informacją o przebiegu studiów, osiągniętych ocenach, zainteresowaniach i osiągnięciach 
naukowych (publikacje, udział w konferencjach, praca w projektach etc.) oraz znajomości języków obcych 
- list motywacyjny (po angielsku) z zarysem własnych badań, jakie kandydat chciałby prowadzić w ramach 
projektu 
- opinia pracownika naukowego (najlepiej promotora pracy magsterskiej) przesłana bezpośrednio na adres: 
r.wisniewski@uw.edu.pl 
- egzemplarz pracy magisterskiej  
- odbitka wybranego tekstu naukowego (nie musi być opublikowany) 
- kopia dokumentu poświadczającego ukończenie studiów magisterskich (lub równoważnych) 
- dane kontaktowe 
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Historycznego UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-
927 Warszawa. Termin składania dokumentów (liczy się data wpływu): 14lipca. Kandydaci, których dossier w 
największym stopniu odpowiada wskazanym wyżej kryteriom, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, 
która odbędzie się 24-25 lipca. Rozmowa prowadzona będzie po angielsku. Ostateczny wybór członków zespołu 
zostanie dokonany zgodnie z kryteriami przewidzianymi przez Narodowe Centrum Nauki. 
 
Więcej informacji o projekcie znaleźć można pod następującym adresem: 
http://www.ihuw.pl/instytut/dzialalnosc/projekty/prezbiterzy-na-poznoantycznym-zachodzie 
Treść tego ogłoszenia dostępna jest na stronach Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej: 
http://www.novae.uw.edu.pl/polskie/studia%20doktoranckie.htm oraz Instytutu Historycznego: http://ihuw.pl/ 
Na wszelkie pytania chętnie odpowie Robert Wiśniewski: r.wisniewski@uw.edu.pl 
 



Call for candidates  
Doctoral researchers for the project Presbyters in the late antique West 

 
 
Institute of History (University of Warsaw) is looking for two doctoral researchers who will join the team 
working on the project Presbyters in the late antique West (200-700 AD) run by Robert Wiśniewski. Their job 
will consist in collecting the evidence for a prosopographical database and conducting, within the project, their 
own research which will lead to completing the doctoral dissertation (in 4.5 years). The successful candidates 
will be enrolled in the doctoral programme and awarded a scholarship of 2000 Polish Zloty per month (initially 
for 2 years, extendable for another 2.5 years) 
 
Essential requirements: 
- MA in a relevant field (e.g. ancient or early medieval history, classics, patristics or archaeology) 
- Very good knowledge of Latin 
- Fluency in English 
- An effective working knowledge of at least two of the following languages: French, Italian, German, Spanish 
- Ability and willingness to work in a team, conduct academic research, present their results and write to a 
deadline 
 
Desirable: 
- Publications and conference presentations proving interest and competence within the field of late antique or 
early medieval studies  
- Academic experience gained outside his/her home university (e.g. Erasmus programme, working in a research 
team) 
- Effective working knowledge of other languages of the scholarship mentioned above 
- Knowledge of Greek  
 
Application dossier: 
- CV containing description of the academic curriculum, evidence of research interests and achievements 
(publications, conference papers, participation in research projects etc.) and information about the knowledge of 
languages 
- Statement with the outline of a doctoral research the candidate is going to conduct within the project 
- Letter of recommendation by an academic supervisor sent directly to: r.wisniewski@uw.edu.pl 
- Copy of the MA thesis 
- Copy of a selected scholarly text (published or not) 
- Copy of the MA certificate 
- Contact data 
 
These documents should be sent to the Institute of History, University of Warsaw 
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa, Poland 
The application must arrive on 14 July 2014 at the latest. The candidates whose dossier will fit best the 
requirements will be interviewed on 24-25 July. The final choice of the candidates will comply with the rules of 
the National Science Center (NCN). 
 
More information about the project: 
http://en.ihuw.pl/institute/activity/projects/presbyters-late-antique-west 
This advertisement is also accessible at the websites of the Antiquity in Southeastern Europe Research Centre: 
http://www.novae.uw.edu.pl/english/phd.htm and the Insitute of History: http://en.ihuw.pl/ 
Questions can be addressed to Robert Wiśniewski: r.wisniewski@uw.edu.pl 
 
 
 


