
INSTYTUCJA: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 

 

MIASTO: Warszawa 

 

STANOWISKO: asystent w Zakładzie Filozofii Polityki 

 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  filozofia,    nauki o polityce 

 

DATA OGŁOSZENIA:  1 lutego 2019 r.  

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  22 lutego 2019 r. 

 

LINK DO STRONY: http://www.isppan.waw.pl/subpage/konkursy/index.html 

 

SŁOWA KLUCZOWE:   filozofia, politologia 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Tematyka: dziedzina filozofii politycznej zorientowana w szczególności na badanie relacji 

polityka – religia oraz polityka – płeć 

Oczekiwania: od kandydata wymagane są tradycyjne umiejętności humanisty w zakresie 

kwerendy materiału, interpretacji tekstu, analizy inter-tekstualnej oraz warsztatu 

pisarskiego. Ważna jest również zdolność pozyskiwania i edytowania cudzych tekstów, 

ponieważ z zatrudnieniem wiąże się udział w pracy redakcyjnej  nad  periodykiem 

naukowym. Mile widziana jest aktywna postawa przy organizowaniu konferencji oraz 

budowaniu sieci kontaktów akademickich 

Warunki zatrudnienia: 

  Ukończone studia magisterskie w zakresie filozofii lub politologii. 

1. Kreatywność. 

2. Otwarty umysł gotowy na podejmowanie się  niekonwencjonalnych projektów 

badawczych. 

3. Biegłość w interpretowaniu tekstów i analizie intertekstualnej. 

4. Biegła znajomość języka angielskiego 

5. Lista pierwszych publikacji 

6. Stałe miejsce zamieszkania w Warszawie lub w najbliższej okolicy 



 

Wymagane dokumenty: 

 

1. Podanie o przyjęcie do pracy 

2. Życiorys 

3. Odpis dyplomu magisterskiego  

4. Informacja dotycząca doświadczenia naukowego, prowadzonych badań, zajęć 

dydaktycznych 

5. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu ISP PAN będzie pierwszym 

miejscem pracy 

6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach                                    

i przydatności Kandydata do pracy naukowo-badawczej  

7. Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w ISP PAN . 

8. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie przez ISP PAN danych 

osobowych (w załączeniu) 

 

Informacje dodatkowe i terminy: 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Studiów Politycznych PAN, pok. 1.      

ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa. 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 22 lutego 2019 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  27 lutego 2019 r.  

Data zatrudnienia:  1 marca 2019 r.  

O wyniku konkursu każdy z Kandydatów zostanie poinformowany. 

Instytut Studiów Politycznych  PAN nie zapewnia mieszkań. 
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OŚWIADCZENIE 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

* Administratorem danych osobowych osób aplikujących na stanowisko asystenta w 

Instytucie Studiów Politycznych PAN jest Instytut Studiów Politycznych PAN oraz podmioty, 

z którymi zawarł on stosowne umowy o przetwarzanie -  w swoim imieniu - danych 

osobowych. 

* Organem nadzorczym powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych 

osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

* Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk powołał inspektora ochrony 

danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod 

adresem <krp.maciejluczak@gmail.com> lub telefonicznie pod numerem 502 348 833. 

* Zbieranie i przetwarzanie przez Instytut Studiów Politycznych PAN danych osobowych 

jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Studiów 

Politycznych PAN.  Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą 

udostępniane innym podmiotom.   

* Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). 

* Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest uprawniona, aby 

taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn - cofnąć. Posiada ona 

także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia 

sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, kontaktu we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania jej danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych, a także 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Mając powyższe na uwadze: 

Jako osoba pełnoletnia oświadczam, że w pełni dobrowolnie przekazałem Instytutowi 

Studiów Politycznych PAN swoje dane osobowe zawarte w mojej aplikacji na stanowisko 

asystenta to jest: imię i nazwisko, dane o przebiegu kariery naukowej, adres zamieszkania, 

adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Administratora, którym jest Instytut Studiów Politycznych PAN, z 

siedzibą przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie (00-625), w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko asystenta w Instytucie Studiów Politycznych PAN.  

 

.........................................................                                       …………………………………        

miejsce i data                                                                           czytelny podpis  


