
Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
ogłasza O T W A R T Y  K O N K U R S

 na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie psychologii klinicznej
Wydziału Psychologii UW

Kandydaci na stanowisko starszego wykładowcy muszą spełniać warunki określone w: (a) ustawie Prawo o 
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164 poz.1365, z późn. zm.), (b) Statucie UW 
oraz (c) zasadach przeprowadzania konkursów przez Komisję Konkursową Wydziału Psychologii UW 
zamieszczonych na stronie: http://www.psychologia.pl/files/o_nas/wladze/komisje/
ZasadyKomisjiKonkursowej.pdf.

Warunki przystąpienia do konkursu to:
• posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych bądź społecznych w zakresie 

psychologii 
• staż pracy na wyższej uczelni, polegający na wykonywaniu obowiązków dydaktycznych, nie 

krótszy niż 10 lat 
• posiadanie doświadczenia dydaktycznego udokumentowanego sylabusami (w tym 

doświadczenie w opracowywaniu programów zajęć)
• opublikowanie w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch prac naukowych (w tym co 

najmniej jedna o charakterze dydaktycznym).
Dodatkowo wskazana jest:

• specjalizacja dydaktyczna w zakresie psychoterapii 
• udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii 
• posiadanie certyfikatu psychoterapeutycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub/ i 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
• możliwość prowadzenia terapii i dydaktyki w języku angielskim

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do 12 września 2017 r. 
w pokoju 77, do godz. 16:00 (00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7, Wydział Psychologii UW):
1. zgłoszenie do konkursu, zawierające w szczególności wskazanie maksymalnie trzech prac 

opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, które będą podstawą dokonania oceny dorobku 
kandydata przez Komisję Konkursową

2.   kwestionariusz osobowy (dostępny na stronach Biura Spraw Pracowniczych UW)
3.   odpis dyplomu ukończenia studiów i dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora 
4.   życiorys naukowy z wyszczególnieniem:

•  działalności naukowej (w tym uzyskanych grantów, stypendiów i nagród), 
 dydaktycznej i organizacyjnej 

•  pełnego wykazu publikacji
5.  kopie prac wskazanych przez kandydata jako podstawa oceny jego dorobku lub wskazanie   

ogólnodostępnej strony internetowej, na której umieszczone są te publikacje
6.  co najmniej dwa listy rekomendacyjne zawierające ocenę kwalifikacji akademickich kandydata
7. inne dokumenty (oficjalne zaświadczenia i certyfikaty, programy lub sylabusy zajęć prowadzonych przez 

kandydata, wydruki z programów konferencji, stron internetowych jednostek i towarzystw naukowych, 
regulaminów konkursów i nagród itp.) poświadczające spełnianie kryteriów konkursowych.

Posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu, odbędzie się dniu 22 
września 2017 r. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą 
elektroniczną z nie mniejszym niż dwutygodniowym wyprzedzeniem. 


