
Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2015 Rektora UKSW 

z dnia 28 września 2015 r. 

 

 

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU 

 

Dane ogólne: 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut 

Psychologii, Katedra Psychologii Ogólnej 

STANOWISKO: asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia 

specjalność: psychologia poznawcza 

DATA OTWARCIA  14 czerwca 2018 r. 

PRZEWIDYWANEGO ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 28 czerwca 2018 r. (do godz. 14,00). 

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: http://www.wfch.uksw.edu.pl/konkursy 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): specjalizuje się w badaniach z zakresu psychologii 

poznawczej i eksperymentalnej, posiada w tym zakresie międzynarodowy 

dorobek w czasopismach z Impact Factor, posiada doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii poznawczej. 

  

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA do 2 lat 

 

I. Warunki konkursu: 

 

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 

2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) i Statucie 

UKSW, oraz: 

- posiada tytuł naukowy magistra psychologii 

- posiada udokumentowany dorobek naukowy z zakresu psychologii poznawczej 

- spełnia wymogi Uchwały Nr 32/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych, 

 

II. Wymagane dokumenty: 

 

- pisemne zgłoszenie do konkursu (z podaniem dokładnego adresu, numeru telefonu i adresu 

e-mailowego) 

- podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta (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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z 

późn. zm.)”, 

- życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem odbytych studiów oraz przebiegu pracy 

zawodowej, zwłaszcza naukowej i dydaktycznej 

- odpis dyplomu ukończenia studiów i dyplomów uzyskanych stopni naukowych. 

- informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem artykułów z Impact Factor oraz grantów, w których kandydat był 

uczestnikiem lub którymi kierował; należy dołączyć 3 najwyżej cenione prace 

naukowe do wglądu 

- informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym, 

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

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

- ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata. 

 



III. Wydział nie zapewnia mieszkania (zapewnia mieszkanie). 

 

IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, 01-938 

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bl. 23 (pokój 211 lub 301) 

 

Przewidziana jest rozmowa z kandydatem po uzgodnieniu telefonicznym. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 lipca 2018 r. 

Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

 

 


