
ISS-KONKURS-1/2021 
 

Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych  
im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza KONKURS na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) 
 w projekcie NCN OPUS  

 
Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na 

poimperialnych pograniczach. Polska i Finlandia na tle porównawczym 1905-1921 

 
 
Liczba stanowisk: jedno 
Dyscyplina naukowa, w której nauczyciel akademicki ma prowadzić badania: socjologia lub 
historia 

 
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. z 2021 r. poz. 478), 
Statucie UW, warunki przewidziane w konkursie NCN OPUS 14, jak i dodatkowe warunki 
określone w niniejszym ogłoszeniu. 
 
Warunki konkursu: 
 
- Wymagany stopień naukowy doktora w zakresie socjologii, historii lub dyscypliny 

pokrewnej ze specjalizacją dotyczacą Finlandii uzyskany w ciągu ostatnich 7 lat. 
- Biegła znajomość języka fińskiego, przynajmniej bierna; czynna będzie dodatkowym 

atutem. 
- Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację naukową w 

mowie i w piśmie, wystąpienia na konferencjach i publikacje w wiodących czasopismach. 
- Udokumentowane doświadczenie i zainteresowania badawcze w co najmniej dwóch 

z podanych zakresów: badania języka politycznego, historia imperiów, historia pracy, 
historia pojęć, historia myśli socjalistycznej. 

- Doświadczenie w ilościowych badaniach tekstu. Mile widziane doświadczenie w zakresie 
digital humanities. 

- Dorobek badawczo-naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach 
naukowych o zasięgu międzynarodowym publikowanych w języku angielskim. Znajomość 
literatury naukowej poświęconej historii Finlandii w obrębie Imperium Rosyjskiego 
byłaby atutem. 

- Znajomość obsługi programów do analizy ilościowej tekstu (np. WorStat, AntConc, 
odpowiednie wtyczki do R). 

- Uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych. 
- Mobilność umożliwiająca prowadzenia badań na terenie Finlandii. 
 
Opis zadań 

1. Przegląd literatury naukowej poświęconej fińskiej historii politycznej. 
2. Gromadzenie danych, utworzenie bazy danych zawierającej teksty artykułów z prasy 

fińskiej z okresu 1905-1921. 



3. Przetwarzanie danych (obróbka tekstu, kodowanie zmiennych w oprogramowaniu do 
analizy tekstu). 

4. Analiza danych (analiza ilościowa i jakościowa tekstów prasowych i materiałów 
dotyczących form protestu). 

5. Przygotowywanie raportów z badań i publikacji. 
6. Prezentacja wyników na konferencjach polskich i zagranicznych. 
7. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu i seminariach organizowanych w ramach 

projektu. 

Termin składania ofert: 13 czerwca 2021 r. 
Forma składania ofert: pdf na adres mailowy: iss@uw.edu.pl 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: najpóźniej do 18 czerwca 2021 r.  
Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie na okres co najmniej 6-ciu, maksymalnie do 12 miesięcy 
na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. Planowany termin rozpoczęcia 
pracy: 1 lipca 2021 r. Miejsce zatrudnienia: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora 
Roberta Zajonca UW. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

1. Podanie z prośbą o przyjęcie do pracy skierowane do J.M. Rektora UW. 
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 (może być częścią życiorysu). 

5. Podpisana 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. Rozmowa odbędzie się online. 
Dodatkowych informacji udziela dr Wiktor Marzec, wh.marzec@uw.edu.pl. 
 

Konkurs jest jedynie 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 Revolution That Did Not Happen Rebellion and Reaction in the Post-
Imperial Borderlands 1905-1921: Poland in Asymmetrical Comparison 

 
Number of positions: one 
Scientific discipline in which the research employee is to conduct research: sociology or 
history. 
 
Candidates for the post-doc position must meet the conditions set out in the Act on Higher 
Education and Science of July 20, 2018 (Polish Journal of Laws of 2021, item 478), the Statute 
of the University of Warsaw, conditions provided for in the NCN competition OPUS 14, as 
well as additional conditions specified in this announcement. 
 
Competition conditions: 
 
- Required PhD degree in the field of sociology or history or other related discipline with 
specialization on Finland obtained in the last 7 years. 
- Fluent command of Finnish, at least passive, active, or native will be an asset. 
- Fluent command of English allowing the candidate for full professional communication, 
including conference presentations and publications in leading journals. 
- Documented experience and research interests in at least two out of the following research 
fields: political languages, history of concepts, labor history, imperial history, history of 
socialist thought, historical sociology 
- Experience in quantitative text analysis. Experience in digital humanities will be an asset. 
- Scientific and research achievements documented by publications in international 
academic journals in English. Knowledge of the scientific literature on the history of Finland 
within the Russian Empire will be an asset. 
- Good command of text-analysis software (ex. Antconc, Wordstat, R-plugins) 
- participation in international conferences 
- readiness to take up the position in July 2021 and mobility allowing to conduct research in 
Finland for extended period of time. 
 
 
Description of tasks: 
 
1. Extensive review of scientific literature on Finnish political history (in English and Finnish); 
2. Collecting data, creating a database of press articles in Finnish 1905-1921  
3. Data processing (text processing, coding of variables assigned to cases) 
4. Data analysis (quantitative and qualitative analyses of press texts and sources on social 
protests). 
6. Preparation of research reports and publications. 
7. Presentation of results at international conferences. 
8. Participation in team meetings and seminars organized as part of the project. 



 
Deadline for submission: June 13, 2021 
Form of submission: pdf to the e-mail address: iss@uw.edu.pl 
Anticipated date of the competition resolution: on June 18, 2021, at the latest.  
Conditions of employment: Employment for a maximum period of 12 months (min. 6 
months) based on a full-time employment contract. Planned date of commencing work: 1 
July, 2021. Place of employment: Robert Zajonc Institute for Social Studies at University of 
Warsaw. 
 
Candidates entering the competition should submit the following documents: 

1. Application to the Rector for employment as an assistant. 
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 (may be included in CV) 
5. Signed 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 Wiktor Marzec, PhD, wh.marzec@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. 
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