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Ogłoszenie  

 

Adiunkt naukowy – jeden etat   

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW poszukuje w drodze konkursu kandydatów na stanowisko 

adiunkta naukowego (jeden etat) w projekcie “Our Mythical Childhood... The Reception of Classical 

Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, 

kierowanym przez dr hab. Katarzynę Marciniak prof. UW, w ramach ERC Consolidator Grant.  

 

Miejsce pracy: Wydział „Artes Liberales” UW  

Wymiar pracy: pełen etat  

Data ogłoszenia konkursu: 03.11.2016  

Data zamknięcia konkursu: 02.12.2016  

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 12.12.2016  

Data rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2016  

 

Opis projektu:  

Projekt ma na celu badania nad recepcją antyku we współczesnej kulturze dziecięcej i młodzieżowej z 

wykorzystaniem perspektyw regionalnych w celu lepszego zrozumienia przemian społecznych, 

politycznych i kulturowych zachodzących na świecie. Zadania badawcze, realizowane przez 

międzynarodowy zespół uczonych, będą łączyły się z działaniami na styku nauki, kultury i edukacji: 

m.in. opracujemy międzynarodową bazę odniesień do antyku, opublikujemy wyniki analiz wybranych 

przykładów recepcji, a także przeprowadzimy szereg działań, które będą popularyzowały antyk i 

wspierały wymianę międzykulturową (http://www.uw.edu.pl/11-grant-erc-dla-uw/).  

 

Opis zadań:  

 wybrany kandydat zostanie członkiem zespołu pracującego na Wydziale „Artes Liberales” 

UW – będzie uczestniczyć w wydarzeniach związanych z projektem, w regularnych 

spotkaniach, działaniach popularyzatorskich, etc.; weźmie aktywny udział w trzech 

międzynarodowych konferencjach organizowanych w ramach grantu;  

 będzie prowadzić pracę naukową na wybrany temat związany z projektem i przedstawi jej 

wyniki w postaci monografii habilitacyjnej z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa. 

Monografia zostanie napisana w języku angielskim i musi zostać opublikowana nie później 

niż 30 grudnia 2020 r.;  

 będzie współpracować z członkami zespołu na Wydziale „Artes Liberales” oraz w ośrodkach 

partnerskich za granicą, badając modele recepcji;  

 będzie publikować samodzielnie oraz współpracować przy publikacjach w ramach grantu (w 

tym teksty do zespołowych tomów);  

 będzie przygotowywać hasła do bazy antycznych odniesień w kulturze Our Mythical 

Childhood Survey oraz do bazy Our Mythical Education;  

 będzie wykonywać czynności administracyjne i organizacyjne związane z realizacją grantu.  

 

Profil kandydata:  

Kandydat powinien cechować się dyscypliną i odpowiedzialnością w pracy. Jako że zespół ma 

charakter międzynarodowy (uczeni z różnych kontynentów), kandydat powinien rozumieć wyzwania 

współpracy międzykulturowej. Kluczowe jest także zainteresowanie kandydata badaną tematyką. 

Kandydat powinien być osobą bardzo dobrze zorganizowaną i zmotywowaną do pracy.  

 

Wymagania:  

 bardzo dobra, poświadczona certyfikatami, dyplomami bądź własną działalnością 

intelektualną, znajomość angielskiego, który jest głównym językiem projektu;  
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 dobra znajomość dwóch innych języków nowożytnych (w tym mieści się ojczysty, o ile nie 

jest nim angielski);  

 zdolność do tłumaczenia ze słownikiem tekstów łacińskich; znajomość starożytnej greki 

będzie dodatkową zaletą;  

 bardzo dobre doktorat oraz magisterium w naukach humanistycznych (preferowane: filologia 

klasyczna, filologie nowożytne – w tym polska, kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, 

filozofia);  

 udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury 

dziecięcej i młodzieżowej oraz recepcji antyku (np. lista publikacji, konferencji, projektów 

naukowych, stypendiów, nagród, zagranicznych staży badawczych, doświadczenia 

organizacyjne, działalność popularyzatorska).  

 

Oferujemy:  

 pracę w życzliwym i pełnym pasji zespole międzynarodowym, w środowisku Wydziału 

„Artes Liberales”, którego misją jest budowanie wspólnoty naukowej;  

 możliwość intensywnego rozwoju naukowego własnego i przyczynienia się do rozwoju 

dyscypliny w procesie realizacji grantu opierającego się na nowatorskich badaniach;  

 umowę o pracę na pełen etat na jeden rok z możliwością przedłużenia po pozytywnych 

rocznych ewaluacjach – środki na zatrudnienie dostępne są na 54 miesiące. Wynagrodzenie 

będzie wynosiło 4,200 PLN brutto miesięcznie. Zatrudnienie wiąże się z wszelkimi benefitami 

wynikającymi z umowy o pracę (ubezpieczenie, składki emerytalna i rentowa, zaliczenie 

okresu zatrudnienia do stażu pracy, etc.).  

Ponadto:  

 wybrany kandydat będzie miał możliwość uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa na Wydziale „Artes 

Liberales” UW, będącym w gronie wiodących jednostek, które prowadzą transdyscyplinarne i 

eksperymentalne programy badawcze;  

 będzie mógł ubiegać się o środki finansowe z grantu na pokrycie kosztów udziału w 

konferencjach naukowych i prowadzenie krótkich kwerend koniecznych dla realizacji projektu 

i prezentacji jego wyników;  

 będzie mógł ubiegać się o środki finansowe z grantu na pokrycie kosztów publikacji 

habilitacji, o ile spełni ona kryteria jakościowe.  

 

Aplikacja:  

Prosimy o dostarczenie następujących materiałów (w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, 

polskim lub włoskim):  

 życiorys, w tym: lista publikacji, konferencji, nagród i stypendiów, doświadczenia 

dydaktyczne i organizacyjne, staże w ośrodkach naukowych za granicą, działalność 

popularyzatorska, lista bieżących grantów i złożonych wniosków grantowych,  

 kserokopie dyplomów (licencjat – jeśli jest, magisterium, doktorat, certyfikaty językowe etc.),  

 próbki tekstów (do 5 publikacji),  

 rozprawa doktorska,  

 projekt badań w ramach grantu, w tym plan monografii habilitacyjnej (do 2,000 słów),  

 dodatkowe materiały mogące świadczyć o potencjalne i dorobku kandydata,  

 prosimy także o dwie opinie o kandydacie (w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, 

polskim, rosyjskim lub włoskim) przygotowane przez samodzielnych pracowników 

naukowych (z Polski lub z zagranicy).  
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Prosimy o przesłanie materiałów mailem (tylko pliki PDF) do dr Elżbiety Olechowskiej 

(elzbieta.olechowska@gmail.com) do 02.12.2016, podając w tytule maila: ERC OMC Postdoctoral 

Researcher. W ciągu trzech dni kandydat otrzyma mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W 

przypadku braku potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny do 07.12.2016 (tel. +48 22 55 20 131, 

wew. 208, dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku, w godz. 11.30-13.00). Uwaga: opinie o 

kandydatach powinny zostać przesłane przez samodzielnych pracowników naukowych (nie 

przez kandydatów) bezpośrednio do dr Elżbiety Olechowskiej (elzbieta.olechowska@gmail.com) do 

02.12.2016. Prosimy pamiętać o podawaniu: ERC OMC Postdoctoral Researcher we wszelkiej 

korespondencji związanej z konkursem.  

 

Wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną (z możliwością przeprowadzenia 

jej także przez Skype’a, jeśli kandydat z ważnych przyczyn nie będzie mógł stawić się na Wydziale. 

Wydział nie refunduje kosztów udziału w rozmowie).  

 

Ogólne informacje: Wybrany kandydat będzie mógł zacząć pracę w styczniu 2017 r. Wydział 

prowadzi politykę równych szans. W przypadku kandydatów o porównywalnym dorobku 

pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnością. Zastrzegamy sobie nieobsadzenie etatów i 

ponowne otwarcie konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią oczekiwanych kryteriów. Wersja angielska 

ogłoszenia vide: http://al.uw.edu.pl/en-1034.  
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