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INSTYTUT ARCHEOLOGII / INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY 

 

Instytucja: Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie 

Institution: Institute of Archaeology, Faculty of Historical and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński 

University in Warsaw 

Miasto: Warszawa 

Location: Warsaw 

Stanowisko: asystent post-doc (naukowiec do realizacji projektu NCN pt. „Dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze Puszczy Białowieskiej” kierownik prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk- UMO-

2016/20/W/HS3/00593) 

Position: assistant post-doc (scientist to NCN project: “Cultural and natural heritage of the Białowieża 

Forest” - prof. Dr hab. Przemysław Urbańczyk, Principal Investigator - UMO-2016/20/W/HS3/00593) 

Dyscyplina naukowa: archeologia 

Academic Discipline:  archaeology 

Data ogłoszenia: 15.05.2017 

Date of Posting: 15.05.2017 

Termin składania ofert: 30.05.2017 

Period for submitting application: 30.05.2017 

Proponowany okres zatrudnienia: do 3 lat 

Proposed period of employment:  untill 3 years 

Link do strony: www.uksw.edu.pl; wnhis.uksw.edu.pl 

WWW Address: www.uksw.edu.pl; wnhis.uksw.edu.pl 

Słowa kluczowe: archeologia, Puszcza Białowieska, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 

Keywords: archaeology, Białowieża Forest, cultural and environment heritage 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) / DESCRIPTION (subject area, requirements, other 
remarks) 

Wymagania: 

- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii lub geografii (zdobyty w latach 2011-2016) 
- wysoka ocena pracy doktorskiej 

- potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu archeologicznych badań terenowych 

- znajomość oprogramowania GIS  (np. Quantum GIS, ArcGIS) i programów graficznych 

- rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego 

- znajomość języka polskiego i  angielskiego 

- udokumentowany dorobek naukowy 

-wysoka motywacja do pracy, dyspozycyjność 

- pracowitość i samodyscyplina 

Requirements : 

- PhD degree, academic discipline: archaeology or geography (2011-2016) 

- Good assessment of the PHD dissertation 

- Experience in leading archaeological fieldwork 

- Knowledge in application of Geographical Information Systems (Quantum GIS, ArcGIS )and computer 

graphics in archaeology 

- Recommendation of a senior researcher 

- Fluent Polish and English 

- Documented scientific records 

- High motivation to work, availability 

- Self-discipline and hard working ability 
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Opis  zadań w projekcie 

- organizacja i udział w badaniach terenowych projektu (weryfikacyjnych, powierzchniowych i wykopaliskowych) 

- opracowywanie materiału zabytkowego, częściowych i końcowych wyników badań terenowych związanych z 

projektem 

- wykonywanie odwiertów wraz z opracowaniem wyników badań wierceń 

- utworzenie i prowadzenie bazy GIS pozyskanych stanowisk archeologicznych 

- prowadzenie strony internetowej i facebooka projektu 

Description of project tasks 

- Organization and participation in field works (verifications, surveys and excavations) 
- Artefacts analyses, partial and final results of field  works 

- Drillings and making the summary results of drilling 

- Create and maintaining GIS databases of the archaeological sites 

- Carry out of a website and facebook of the project  

 

 

Do konkursu może przysąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i Statucie UKSW. Wygrana w 

konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. Kandydatem do pracy może być osoba, która ma kwalifikacje 

naukowe zgodne z profilem naukowym jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona, jak również 

z uwzględnieniem przypisania do kierunku oraz posiadanych lub przyszłych uprawnień naukowych. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z uzasadnieniem (na podaniu 

należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.”).  

2. Pisemne zgłoszenie do konkursu; 

3. Życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy zawodowej, zwłaszcza 

naukowej i dydaktycznej; 

4. Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego; 

5. Wykaz ewentualnych nagród naukowych; 

6. Lista wypromowanych licencjuszy lub magistrów; 

7. Odpisy dyplomu ukończenia studiów, dyplomów uzyskanych stopni naukowych lub dokumentu 

stwierdzającego nadanie tytułu/stopnia naukowego. 

8. Oświadczenie, że Kandydat na w/w stanowisko spełnia wymogi Uchwały nr 32/2015 Senatu UKSW z dnia 

26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych; 

9. Oświadczenie, że UKSW w razie wygranego konkursu będzie podstawowym miejscem pracy, a dorobek 

kandydata będzie afiliowany do UKSW. 

10. Podpisany Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UKSW nr 63/2015. 

11. Oświadczenie, że w razie wygranego konkursu miejscem pracy będzie siedziba WNHiS UKSW. 

 
Ww. dokumenty należy złożyć w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej (skan) w formacie PDF w 
Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, pok. 221, bud. 23, ul. Wóycickiego 1/3, 
01-938 Warszawa osobiście lub pocztą z dopiskiem „konkurs”, a także w wersji elektronicznej na adres e-
mail: wnhis@uksw.edu.pl (w temacie wiadomości „Konkurs Asystent Post-doc Archeologia”)  

 

A successful applicantfor has to meet the conditions set out in the Act of 27 July 2005. Law on Higher 

Education (Dz. U. of 2012., Pos. 572, as amended) and the Statute of the Cardinal Stefan Wyszyński 

University in Warsaw. Winning the contest does not guarantee employment. He/she must represent 

academic qualifications in line with the scientific profile of the employing organizational unit, and with the 

direction and the current or future rights research. 
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Required documents: 

1. Application to the Rector of UKSW for employment as a lecturer with relevant organization you should 

add: "I hereby authorize you to process my personal data included in the offer for the needs of the 

recruitment process, in accordance with the Act of 29 August 1997. Of protection of Personal Data (Dz. U. 

of 2014., pos. 1182 as amended"). 

2. Letter of application. 

3. Curriculum vitae, with emphasis on university studies and academic career records. 

4. Academic publication list of. 

5. Academic prizes record. 

6. List of supervised B.A. or M.A. graduates. 

7. Authorized copies of academic diplomas. 

8. A statement that the candidate complies with the requirements of Resolution No. 32/2015 of the Senate 

UKSW of 26 March 2015 on the procedures for the promotion of academics. 

9. Statement that UKSW will be the basic workplace and thus scientific achievements will be affiliated to 

UKSW.  

10. Signed Annexe No 1 to the Decree No 63/2015 of the Rector of the UKSW. 

 

The above-mentioned documents should be submitted in paper version and in electronic form (scanned) 

PDF to the Dean of the Faculty of History and Social Sciences UKSW, (room 221, build. 23), Wóycickego 

Street 1/3, 01-938 Warsaw personally or by mail with a note "contest" as well as an electronic version via 

e-mail: wnhis@uksw.edu.pl (as the subject please write: "Competition for the Position of Assistant 

Archaeology") 

 

Ponadto osoba ubiegająca się o ww. stanowisko powinna:  

- 

The candidate for this position should also:  

- 

Prowadzić badania w zakresie: 

-  

Conduct research in the following areas: 

- 

 
Komisja WNHiS ds. rozstrzygnięcia Konkursu / Competition Commission: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


