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DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW OGŁASZA 

KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA 

W KATEDRZE PRAWA RODZINNEGO i EKONOMII 

NA WYDZIALE STUDIÓW NAD RODZINĄ UKSW 

DANE OGÓLNE: 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW: Wydział Studiów nad Rodziną 

STANOWISKO: asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o rodzinie 

DATA OTWARCIA I PRZEWIDYWANEGO ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 17 maja 2017 - 6 czerwca 2017  

OPIS: asystent, prawo małżeńskie, prawo rodzinne, nauki o rodzinie 

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: od 01.10.2017 

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:  

www.kadry.uksw.edu.pl; www.wsr.uksw.edu.pl; pracawnauce@nauka.gov.pl;  

I. WARUNKI KONKURSU: 

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dn. 27 lipca 2005r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) i w Statucie UKSW oraz 

posiada: 

- tytuł zawodowy magistra prawa, 

- ewentualny udokumentowany dorobek naukowy z zakresu prawa, w tym prawa rodzinnego, 

opiekuńczego, nauk o rodzinie, 

- ewentualne doświadczenie w udziale w zespołach badawczych, grantach, projektach unijnych itp.,  

- ewentualny udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny. 

Wymagania dodatkowe: 

- w przypadku osoby duchownej: pozwolenie przełożonego kościelnego na zatrudnienie w UKSW. 

Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia.  

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

- podanie do Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, o zatrudnienie na 

stanowisku asystenta, 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 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)”, 

- życiorys naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy zawodowej, 

zwłaszcza naukowej i dydaktycznej, 

- odpisy dyplomów potwierdzających posiadane tytuły naukowe, 

- ewentualny wykaz dorobku naukowego wraz z wykazem publikacji, 

- ewentualna informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym, 

- ewentualny wykaz nagród naukowych, 

- oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o złożeniu 

oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego w UKSW, 

- w przypadku osób spoza UKSW zobowiązanie do złożenia projektu badawczego do instytucji krajowych 

uwzględnianych przy obliczaniu dotacji podstawowej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

instytucji zagranicznych lub międzynarodowych, nie później niż 3 lata od daty zatrudnienia, 

- 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, 

- ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata. 

III. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, 

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, bud. 23, p. 215. 


