
Nabór młodych naukowców do zespołu badawczego Ośrodka 

Francusko-polski ośrodek nauk humanistycznych i społecznych na Uniwersytecie Warszawskim 

(OKFiSF UW) przystępuje do rekrutacji czterech młodych naukowców, doktorów lub doktorantów, 

do frankofooskiego zespołu badawczego na okres 8 miesięcy (od października 2020 do maja 2021). 

Członkowie zespołu delegowani będą do prac organizacyjnych i naukowych przy następujących 

projektach w ramach programu European Pluralities (www.europeanpluralities.uw.edu.pl), który jest 

częścią Sojuszu uczelni 4EU+ (www.4eualliance.eu): projekt Central European Studies, projekt 

Memory Studies, projekt Dimension Francophone. Do obowiązków badaczy należed będzie wsparcie: 

we wprowadzaniu programów edukacyjnych w ramach tych projektów, w przygotowaniu programów 

naukowych projektów, w organizacji wydarzeo naukowych oraz w komunikacji. Badacze będą również 

rozwijad własne projekty naukowe we współpracy z zespołem Ośrodka. 

Członkowie zespołu będą zobowiązani do: przygotowania wniosku grantowego (np. NCN) 

związanego z zaproponowanym projektem naukowym, czynnego udziału w działalności naukowej i 

funkcjonowaniu Ośrodka, pracy nad publikacjami oraz wsparciu komunikacji. 

Ich zainteresowania naukowe powinny wpisywad się w jedną z następujących problematyk: Europa 

Środkowa, pamięd zbiorowa, frankofonia i studia frankofooskie, sztuczna inteligencja, biznes i etyka, 

inna dziedzina nauk społecznych związana z działalnością Ośrodka. 

Członkowie zespołu otrzymają wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie, w wysokości 2000 zł – 

80 godzin miesięcznie. 

Kandydaci proszeni są o przekazanie CV i listu motywacyjnego do 19 października 2020 r. włącznie z 

propozycją projektu badawczego i  związanego z nim wydarzenia naukowego (np. konferencja lub 

panel dyskusyjny z udziałem eksperta frankofooskiego organizowany we współpracy i pod nadzorem 

dyrektora OKFiSF UW) oraz publikacji (np. opracowanie zbiorowe).  

Znajomośd języka francuskiego jest warunkiem obowiązkowym. 

Zgłoszenia do 19 października 2020 r. włącznie na adres: okf@uw.edu.pl 

Więcej informacji: www.okf.uw.edu.pl tel. 22 55 260 41/42 
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Appel à candidatures pour le pôle recherche du Centre 

Le Centre franco-polonais de recherches en sciences humaines et sociales à l'Université de Varsovie 

(CCFEF) lance un appel à candidatures pour son équipe de recherche. Nous nous adressons aux 

jeunes chercheurs, docteurs ou doctorants, qui souhaiteraient nous rejoindre pendant une période 

de 8 mois (octobre 2020 – mai 2021). 

Les quatre candidats sélectionnés seront délégués aux travaux organisationnels et scientifiques sur 

l’un des projets suivants dans le cadre du programme European Pluralities 

(www.europeanpluralities.uw.edu.pl) qui fait partie de l’Alliance 4EU+ (www.4eualliance.eu) : projet 

Central European Studies, projet Memory Studies, projet Dimension Francophone. Les tâches des 

candidats sélectionnés comprendront le soutien : à la mise en place des programmes éducatifs dans 

le cadre des projets, à la préparation des programmes de recherche de ces projets, à l’organisation 

d’un événement scientifique et à la communication. Les chercheurs vont aussi développer leurs 

propres projets de recherche en coopération avec l’équipe du Centre. 

Les champs de recherche des candidats devraient donc concerner les thématiques suivantes :  

Europe Centrale, mémoire collective, francophonie et études francophones, intelligence artificielle, 

business et éthique, autres thématiques liées au fonctionnement du Centre. 

Il sera demandé aux chercheurs sélectionnés : de préparer et de déposer une demande de 

subvention (NCN ou autre) liée au projet de recherche proposé, de participer aux événements 

scientifiques et au fonctionnement du Centre, de préparer des publications ainsi que de contribuer à 

la communication.  

Les candidats sélectionnés seront rémunérés 2000PLN – 80h par mois. 

Les candidats sont priés d’envoyer leur CV et une lettre de motivation avec leur projet de recherche, 

y compris une proposition d’un événement scientifique (une conférence ou un débat avec un expert 

francophone organisé en coopération et sous la supervision du Directeur du CCFEF) et d’une 

publication, jusqu’au 19 octobre 2020 (inclus) à l'adresse : okf@uw.edu.pl 

Plus d'informations : www.okf.uw.edu.pl tél. 22 55 260 41/42 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 KLAUZULA INFORMACYJNA   

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), Uniwersytet Warszawski informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowośd 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktowad się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji 

oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;  

7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie; 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

KLAUZULA ZGODY 
 

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.  

 

.....................................   .............................................................................................. 

(miejscowośd i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  

INFORMATION CLAUSE  

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 
Regulation), University of Warsaw hereby informs: 

1. The Controller of your personal data is the University of Warsaw with its registered office at 

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. The Controller has designated the Data Protection Officer who supervises the processing of 

personal data, and who can be contacted via the following e-mail address: 

iod@adm.uw.edu.pl;  

3. Your personal data will be processed for the purpose of carrying out a recruitment process 

and selecting an employee and concluding a contract for employment at the University of 

Warsaw; 

4. The provided data will be processed pursuant to Article 221 § 1 of the Act of 26 June 1974 

Labor Code (uniformed text: Dz.U. of 2018, item 917) and your consent for processing of 

personal data; 

5. Provision of data in the scope stipulated in the Labor Code is mandatory, and the remaining 

data are processed according to your consent for processing of personal data; 

6. The data will not be shared with any external entities;  

7. The data will be stored until you withdraw your consent for processing of personal data; 

8. You have the right to access your personal data, to rectify, erase them, restrict their 

processing, object to processing, and to withdraw the consent at any time; 

9. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for the Protection of 

Personal Data. 

CONSENT CLAUSE 

 

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. 

 

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

(place and date)                                                              (signature of the person applying for employment) 
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Imię i nazwisko 

 

 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję zasady prowadzenia konkursów na stanowisko 

nauczyciela akademickiego udostępnione na stronie Ośrodka Kultury Francuskiej UW.  

 

Data i podpis 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Name and surname 

Declaration 

I hereby declare that I have read and accept the rules of conducting competitions for the position of 

an academic teacher available on the website of the Center for French Civilisation University of 

Warsaw 

 

Warsaw. Date and signature:……………………………….. 

 


