
Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych  

im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) 

 w projekcie NCN OPUS  

„Polska władza wykonawcza: pochodzenie społeczne, kariery i zasoby jej 

członków. 

Wkład do socjologii polskiego pola władzy (1989-2020)” 

 

 
Liczba stanowisk: jedno 

Dyscyplina naukowa, w której nauczyciel akademicki ma prowadzić badania: socjologia 

 
Kandydaci na stanowisko adiunkta (post-doc) muszą spełniać warunki określone w ustawie 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. poz.1668 z późn. 

zm.), Statucie UW, warunki przewidziane w konkursie NCN OPUS 16, jak i dodatkowe 

warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 

 

Warunki konkursu: 

 

- Wymagany stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii lub nauk 

politycznych uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat. 

- Udokumentowane doświadczenie i zainteresowania badawcze w zakresie badań nad 

socjologią elit, polem władzy, władzą polityczną. 

- Dorobek badawczo-naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych 

o zasięgu międzynarodowym. Znajomość literatury naukowej poświęconej socjologii 

polityki byłaby atutem. 

- Wysokie umiejętności analityczne, zwłaszcza w metodach ilościowych. Doświadczenie w 

analizie danych prozopograficznych (analiza korespondencji, analiza sekwencji, 

grupowanie hierarchiczne byłoby atutem. 

- Znajomość bądź chęć i zdolność do szybkiego opanowania obsługi programów do analizy 

danych ilościowych (np. Excel, SPAD, R). 

- Doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu badań z wykorzystaniem wywiadów. 

- Doświadczenie w pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych. 

- Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. 

- Umiejętności i doświadczenie organizacyjne w zakresie organizacji prac badawczych, 

konferencji i sympozjów naukowych. 

- Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym 

koordynację badań, projektowanie badań, pisanie publikacji i przygotowywanie wystąpień 

konferencyjnych. 

 

Opis zadań 

1. Przegląd literatury naukowej poświęconej socjologii elit, państwa i władzy politycznej 

w Polsce i Europie (po angielsku i po polsku); 

2. Gromadzenie danych, utworzenie prosopograficznej bazy danych (członkowie rządu i 

posłowie na Sejm). 

3. Przetwarzanie danych (standaryzacja i kodowanie ilościowych danych 

biograficznych). 

4. Prowadzenie wywiadów z byłymi członkami rządu. 



5. Analiza danych (analiza korespondencji; analiza sekwencji; grupowanie 

hierarchiczne). 

6. Przygotowywanie raportów z badań i publikacji. 

7. Prezentacja wyników na konferencjach polskich i zagranicznych. 

8. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu i seminariach organizowanych w ramach 

projektu. 

Termin składania ofert: 11 grudnia 2020 

Forma składania ofert: pdf na adres mailowy: iss@uw.edu.pl 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: najpóźniej do 18 grudnia 2020 r.  

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie na okres maksymalnie 9 miesięcy na podstawie umowy 

o pracę w wymiarze pełnego etatu. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2021 r. 

Miejsce zatrudnienia: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzulę: „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na 

Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i 

obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych 

jest dobrowolne”. 

2. Odpis dyplomu doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora. 

3. Życiorys z obszerną informacją o dorobku naukowym, informacją o działalności 

badawczej i organizacyjnej (z udokumentowaniem osiągnięć zgodnie z zapisami 

zawartymi w warunkach konkursu). 

4. Wykaz publikacji. 

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania na stronie: iss.uw.edu.pl 

w aktualnościach, w ogłoszeniu konkursowym). 

6. Oświadczenie kandydata potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad 

przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (do pobrania 

na stronie: iss.uw.edu.pl w aktualnościach, w ogłoszeniu konkursowym). 

 
Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia 

oryginałów dokumentów. 

O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową, jak również o 

ostatecznych wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-

mailową. 

Dodatkowych informacji udziela dr Valentin Behr, valentin.behr@uw.edu.pl. 
 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie procedury zatrudnienia na stanowisku 

nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania. 
 

 

 



Director of the Robert Zajonc Institute for Social Studies at the University of Warsaw 

announces COMPETITION for the position of post-doc (group of research employees) 

in the OPUS project 

“The Polish executive: social background, careers and resources of its members. 

A contribution to the sociology of the Polish field of power (1988-2020)” 

 

Number of positions: one 

Scientific discipline in which the research employee is to conduct research: sociology 

 

Candidates for the post-doc position must meet the conditions set out in the Act on Higher 

Education and Science of July 20, 2018 (Journal of Laws item 1668, as amended), the Statute 

of the University of Warsaw, conditions provided for in the NCN competition OPUS 16, as 

well as additional conditions specified in this announcement. 

 

Competition conditions: 

 

- Required PhD degree in social sciences in the field of sociology or political science obtained 

in the last 7 years. 

- Documented experience and research interests in the field of sociology of elites, field of 

power, government. 

- Scientific and research achievements documented by publications in international academic 

journals. Knowledge of the scientific literature on the sociology of politics would be an asset. 

- High analytical skills, especially in quantitative methods. Experience in analyzing 

prosopographic data (correspondence analysis, sequence analysis, hierarchical clustering) 

would be an asset. 

- Knowledge or willingness and ability to quickly master quantitative data analysis programs 

(e.g. Excel, SPAD, R). 

- Experience in planning and conducting research using interviews. 

- Experience in working in interdisciplinary research teams. 

- Participation in international conferences. 

- Organizational skills and experience in organizing research, conferences and symposia. 

- Very good command of Polish and English at a level that allows coordination of research, 

research design, writing publications and preparing conference presentations. 

 

Description of tasks: 

 

1. extensive review of scientific literature on the sociology of elites, state and political power 

in Poland and Europe (in English and Polish); 

2. Collecting data, creating a prosopographic database (members of the government and 

members of the Sejm). 

3. Data processing (standardization and coding of quantitative biographical data). 

4. Conducting interviews with former government officials. 

5. Data analysis (correspondence analysis; sequence analysis; hierarchical clustering). 

6. Preparation of research reports and publications. 

7. Presentation of results at Polish and foreign conferences. 

8. Participation in team meetings and seminars organized as part of the project. 

 

Deadline for submission: December 11, 2020 

Form of submission: pdf to the e-mail address: iss@uw.edu.pl 

Anticipated date of the competition resolution: on December 18, 2020, at the latest.  

mailto:iss@uw.edu.pl


Conditions of employment: Employment for a maximum period of 9 months on the basis of a 

full-time employment contract. Planned date of commencing work: January 1, 2021. Place of 

employment: Robert Zajonc Institute for Social Studies at University of Warsaw. 

 

Candidates entering the competition should submit the following documents: 

1. A following signed statement addressed to the Rector of the University of Warsaw: I 

hereby consent to have my personal data 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. 

2. Copy of a doctoral diploma or certificate of obtaining the PhD title. 

3. Curriculum vitae with extensive information on scientific achievements, information 

on research and organizational activities (documenting the achievements related to the 

competition conditions) 

4. List of publications 

5. Information on the processing of personal data (to be downloaded at: iss.uw.edu.pl in 

the news, in the competition announcement) 

6. Candidate's declaration confirming that he has read and accepted the rules for 

conducting competitions for the position of an academic teacher (to be downloaded at: 

iss.uw.edu.pl in the news, in the competition announcement) 

 

The candidate selected in the competition is required to submit original documents. 

Candidates will be notified individually by e-mail about the date of potential interview with 

the selection board, as well as the final results of the competition. 

Additional information is provided by dr Valentin Behr, valentin.behr@uw.edu.pl 

 

The competition is the first stage of the employment procedure as an academic teacher, and its 

positive outcome is the basis for further proceedings. 

 


