Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza

KONKURS
na stanowisko asystenta (pełny etat naukowo-dydaktyczny)
w zakresie psychologii poznawczej i języka
Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki:




posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie psychologii,
opublikowanie w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej jednej pracy w czasopiśmie z listy
JCR (wykaz czasopism naukowych MNiSW, część A),
posiadanie udokumentowanego doświadczenia badawczego i dydaktycznego w zakresie
psychologii poznawczej w szczególności języka (w tym realizacji grantów badawczych).

Dodatkowo wskazane jest:




doświadczenie dydaktyczne obejmujące nauczanie w języku angielskim,
kompetencje do prowadzenia dydaktyki na kierunku Kognitywistyka,
posiadanie interdyscyplinarnego wykształcenia obejmującego także wykształcenie
lingwistyczne.

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 7 maja 2018 r. do godz.
12:00 w pokoju 77 (Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa) lub w wersji elektronicznej
(wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres dean@psych.uw.edu.pl:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgłoszenie do konkursu
Kserokopia dyplomu doktorskiego
CV
Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, także w kontekście
międzynarodowym oraz informacja o planach dalszej działalności badawczej
Spis publikacji wraz z punktacją ministerialną (wśród tych publikacji należy wskazać trzy
najważniejsze w ocenie kandydata)
2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do autorów (przynajmniej jedna rekomendacja
spoza Wydziału Psychologii UW)
Kwestionariusz osobowy i zdjęcie (http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ - związane z
nawiązaniem stosunku pracy)
Oświadczenie, że Uniwersytet będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w
przypadku zatrudnienia (przykład dostępny pod powyższym linkiem z drukami)

Do dnia 14 maja 2018 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu
rekrutacji (rozmów kwalifikacyjnych). Rozmowy odbędą się w dniach 21-30 maja 2018 r. Kandydaci
otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego 8 czerwca 2018 r. Kandydaci zostaną
powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą elektroniczną na podany
przez nich w aplikacji adres email.
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
tel.: 22 55 49 703
e-mail: dean@psych.uw.edu.pl

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania.
Prosimy o umieszczenie w aplikacji dopisku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 922).

