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Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza  

KONKURS 

na stanowisko adiunkta  

w zakresie psychologii społecznej i stosunków międzygrupowych 
(1/2 etatu badawczo-dydaktycznego) 

Kandydat(ka) na to stanowisko powinien(na) spełniać następujące warunki: 

• posiadać stopień naukowy doktora w zakresie psychologii lub w dyscyplinie pokrewnej, 

• opublikować w ciągu ostatnich czterech lat przynajmniej dwie prace w wysoko punktowanych 

czasopismach z wykazów ministerialnych (wycenionych na min. 100 pkt.), 

• posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie psychologii społecznej (z 

uwzględnieniem stosunków międzygrupowych), 

• posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii społecznej lub 

metodologii badań społecznych, 

• posiadać udokumentowane doświadczenie międzynarodowe, 

• spełniać wymagania wynikające z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.). 

 

Mile widziane: 

• doświadczenie w zdobywaniu i prowadzeniu grantów badawczych. 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: 

• prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii społecznej i stosunków 

międzygrupowych, publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych, 

zdobywanie i prowadzenie grantów, 

• prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim, w tym z zakresu bayesowskich metod 

statystycznych, modeli wielopoziomowych i strukturalnych, analiz statystycznych z użyciem 

programu R (w przypadku kandydatów z zagranicy  początkowo tylko w jęz. angielskim, ale 

docelowo również w jęz. polskim). 

 

Oferujemy: 

• pracę na najlepszym Wydziale Psychologii w Polsce (kategoria A+, akredytacja PKA, I miejsce 

w rankingu Perspektyw) od października 2023 r., 

• pracę w dynamicznie rozwijającym się środowisku naukowym, 

• wsparcie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów i rozwijaniu umiejętności nauczania. 

 

Kandydaci proszeni są o składanie niżej wymienionych dokumentów do dnia 5 maja 2023 r. do godz. 

12:00 w wersji elektronicznej (wszystkie dokumenty w jednym pliku PDF) na adres 



 

 

open.positions@psych.uw.edu.pl. W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów w wersji 

elektronicznej, można złożyć je w wersji papierowej na Wydziale Psychologii UW (ul. Stawki 5/7, 00-

183 Warszawa, pok. 77): 

1. pismo informujące o zgłoszeniu do konkursu, zawierające w treści zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w związku z niniejszym konkursem, 

2. wypełniony formularz dla kandydatów na pracowników Wydziału Psychologii UW (dostępny w 

ogłoszeniu konkursowym na stronie Wydziału: http://psych.uw.edu.pl/ w zakładce „oferty i 

zamówienia”), 

3. kserokopia dyplomu doktorskiego, 

4. dokumenty potwierdzające doświadczenie badawcze w zakresie psychologii społecznej (z 

uwzględnieniem stosunków międzygrupowych), np. wykaz zdobytych grantów, zaświadczenie 

o pracy w grancie itp., 

5. dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne w zakresie psychologii społecznej lub 

metodologii badań społecznych (np. ankiety z zajęć), 

6. dokumenty potwierdzające doświadczenie międzynarodowe (np. pobyt/staż na zagranicznej 

uczelni, współpraca z naukowcami z zagranicy itp.), 

7. CV, 

8. plany związane z prowadzeniem badań i nauczaniem na Wydziale Psychologii UW w przypadku 

zatrudnienia, z uwzględnieniem obecnie prowadzonych na Wydziale badań i zajęć, 

9. 2 rekomendacje wraz z danymi kontaktowymi do osób rekomendujących (przynajmniej jedna 

rekomendacja spoza Wydziału Psychologii UW), 

10. wypełnione druki dostępne na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW 

(https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/ - dla kandydata do pracy): 

a. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

b. podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (a w zgłoszeniu do konkursu 

dopisek ze zgodą na przetwarzanie danych), 

c. oświadczenie, że Uniwersytet będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w 

przypadku zatrudnienia, 

11. oświadczenie, że kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na 

stanowisko nauczyciela, dostępne na stronie internetowej Wydziału (druk dołączony do 

niniejszego ogłoszenia). 

Do dnia 31 maja 2023 r. kandydaci będą powiadomieni o zaproszeniu (lub nie) do kolejnego etapu 

rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy odbędą się w dniach 5-20 czerwca 2023 r. 

Kandydaci otrzymają informację o wyniku postępowania konkursowego do dnia 1 lipca 2023 r. 

Kandydaci zostaną powiadomieni o zaproszeniu na rozmowę oraz o wyniku postępowania drogą 

elektroniczną na podany przez nich w aplikacji adres email. Wydział nie zwraca kosztów dojazdu i 

zakwaterowania. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku 

nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania. 

UWAGA: zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, w piśmie ze zgłoszeniem do 

konkursu należy umieścić odpowiedni dopisek, np: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 
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wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/-am 

poinformowany/-a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie 

danych osobowych jest dobrowolne.”  

  



 

 

 

……………………………………………..……………. 

imię i nazwisko 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko 

nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

……………………………………………………………………. 

data i podpis 



 

 

Dean of the Faculty of Psychology, University of Warsaw, invites applications for a position of 

assistant professor  

in the field of social psychology and intergroup relations 

(part-time research and teaching position) 

Candidates are required to have: 

• PhD in psychology or in a related field, 

• published during the last four years at least two articles in journals with a high number of 

points according to the Polish Ministry publication index (at least 100 points according to the 

Ministry list), 

• documented research experience in the field of social psychology (including intergroup 

relations), 

• documented teaching experience in the field of social psychology or social research methods, 

• documented international experience, 

• fulfilled requirements listed in the par. 113 of the national higher education and science act, 

dated 20 July 2018 (Dz. U. 2022 poz. 574 with amendments). 

Additionally, a good candidate will have: 

• experience in obtaining and conducting research grants. 

The hired person will be obliged to (among others): 

• conduct research in the field of social psychology and intergroup relations, publish works in 

international scientific journals, obtain and conduct grants, 

• teach courses in Polish and English, including those on bayesian statistics, multi-level and 

structural equation models, statistical analyses using R (in case of candidates from abroad, at 

first only in English, but later also in Polish). 

We offer: 

• employment at the best Faculty of Psychology in Poland (A+ category, accreditation with 

distinction from PKA – Polish Accreditation Commission, winner of the Perspektywy ranking a 

number of times) from October 2023, 

• work in a dynamic scientific environment, 

• support in acquiring and conducting grants as well as in developing teaching skills. 

Candidates are asked to submit the below documents till 5 May 2023, 12:00 by email (all documents 

in one PDF file) to open.positions@psych.uw.edu.pl or, in case electronic versions are not possible, to 

room 77 (Faculty of Psychology UW, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warsaw, Poland): 

1. Application letter informing that the candidate is ready to participate in the recruitment 

procedure which will include also a consent for processing candidate’s personal data during 

the contest procedures, 

2. A filled in form for candidates for employees at the Faculty of Psychology UW (available in the 

announcement about this job offer on the website http://psych.uw.edu.pl/, section “oferty i 

zamówienia”), 
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3. A copy of the PhD diploma, 

4. Documents confirming research experience in the field of social psychology, including 

intergroup relations (eg. a list of obtained grants, a statement on employment within a grant 

etc.), 

5. Documents confirming teaching experience in the field of social psychology or social research 

methodology (eg. course evaluations), 

6. Documents confirming international experience (eg. stay/internship at a foreign university, 

cooperation with foreign scientists), 

7. CV, 

8. Research and teaching plans at the Faculty of Psychology UW for the future in case of 

employment, taking into account research and teaching currently conducted at the Faculty, 

9. 2 recommendation letters together with contact details to authors (at least one needs to be 

written by a person from outside of the Faculty of Psychology, University of Warsaw), 

10. Forms available on the website of the Office of Human Resources 

(https://bsp.adm.uw.edu.pl/en/forms-to-download/ - For the person applying for 

employment) 

a. Personal questionnaire for the person applying for employment, 

b. Information on personal data processing (please add your consent for processing your 

personal data in your application letter), 

c. Statement on primary place of employment – this should confirm that the UW will be 

the candidate’s primary place of employment. 

11. A statement confirming that the candidate read and approves of the principles of contests for 

positions of academic teachers (available on the website of the Faculty of Psychology), the 

statement form is attached to this call. 

Till 31 May 2023 candidates will be informed about being invited (or not) to the next stage of 

recruitment (qualification interviews). Interviews will take place from 5 till 20 June 2023. Candidates 

will receive information about the result of recruitment procedures till 1 July 2023. Candidates will be 

informed both about the invitation to the interview and about the result by email (to the address they 

included in the application documents). The Faculty of Psychology does not reimburse the cost of the 

trip/hotel. 

The competition of applications is the first stage of the procedure of recruitment for positions of 

academic teachers set out in the Statute, and its positive result provides a basis for further activities. 

PLEASE NOTE: with accordance to the information on personal data processing, please attach an 

appropriate clause/consent to your application letter, eg.: “I hereby consent to have my personal data, 

included in this application, processed by the University of Warsaw with its registered office at ul. 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa for the purpose of carrying out a recruitment 

process and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of 

Warsaw. I have been informed of my rights and duties. I understand that provision of my personal data 

is voluntary.” 
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……………………………………………..……………. 

name and surname 

 

 

STATEMENT 

I confirm that I read and approve of the principles of contests for positions of academic teachers at 

the University of Warsaw. 

 

……………………………………………………………………. 

date and signature 

 

 

 

 

 


