
          Warszawa, 12 stycznia 2018 r. 

Za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłaszam konkurs  na stanowisko adiunkta naukowego  

w zakresie: modelowania matematycznego i komputerowego 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyższym  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

Wymagania: 

Od kandydata oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu badań w zakresie modelowania 

matematycznego i komputerowego, w szczególności w dziedzinie systemów uczących się, 

bioinformatyce i modelowaniu statystycznym, popartego publikacjami w wysoko punktowanych 

czasopismach o zasięgu światowym. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia 

naukowego doktora.  

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

1. Podanie o zatrudnienie wraz z wyrażeniem 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. poz. 992). 

2. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania ze strony UW). 

3. Życiorys naukowy obejmujący informacje o dotychczasowych osiągnieciach w działalności 

naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. 

4. Spis publikacji. 

5. Dokument potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora. 

6. Plan pracy badawczej kandydata.  

7. Opinię samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy naukowej kandydata, 

uwzględniającą perspektywy dalszego rozwoju naukowego. 

8. Oświadczenie, że Uniwersytet będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania ze strony UW). 

Warunki pracy: zatrudnienie na pełen etat, na czas określony 33 miesięcy.  

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ICM lub przesłać pocztą w terminie do 8 lutego 

2018 r. na adres: ul. Tyniecka 15/17, 02-63 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta 

naukowego ”. Wnioski niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową ICM ds. zatrudnień na stanowiskach 

naukowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 23 lutego 2018 r.  Informacja o wynikach 

konkursu zostanie przekazana kandydatowi drogą mailową. Konkurs jest pierwszym etapem określonej 

w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne 

rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

 

 

Dyrektor ICM UW 

Prof. dr hab. Marek Niezgódka 


