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Dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 

ogłasza konkurs w projekcie badawczym 

 

 

Stanowisko: adiunkt 

Grupa pracowników: badawcza 

Liczba stanowisk: 1   

Wymiar etatu: pełen etat 

Dyscyplina naukowa: filozofia, psychologia 

Tytuł projektu: Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym 

Kierownik projektu: dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz 

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki 

Typ projektu: OPUS-18 

Czas trwania: 2020–2025 

Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii 

 

Procedura rekrutacyjna odbywa się zgodnie z regulaminem NCN oraz statutem UW. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 

- art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 

r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.); 

- Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 18. 

 

Ocena kandydatów będzie przebiegała zgodnie z zaleceniami zawartymi w Statucie UW, European 

Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 

(https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code) i Zarządzeniem nr 106 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 388) oraz 

wytycznymi Narodowego Centrum Nauki. 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code


 

Ograniczenia: 

 Kandydat nie może być osobą, która w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem 

zatrudnienia w projekcie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na UW. 

 Kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy  

doktorskiej kandydata. 

 Osoba uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane 

jest zatrudnienie na tym stanowisku. 

 

Zadania: 

 realizacja zadań badawczych w projekcie związanych z analizą: (1) pochodzenia 

przedmiotów percepcji – formowania się i funkcjonowania reprezentacji 

przedmiotowych, (2) konceptualnych i metodologicznych aspektów badań nad 

przedmiotami jedno- i wielosensorycznej percepcji, (3) podobieństw i różnic między 

przedmiotami percepcji w różnych modalnościach zmysłowych, (4) wielomodalnych 

przedmiotów percepcji; w szczególności, realizacja zadań badawczych z grupy (3) i (4) 

– (3) porównanie percepcji w różnych zmysłach w celu wyjaśnienia jakiego typu 

przedmioty są doświadczane w poszczególnych modalnościach; (4) analiza struktury 

wielomodalnych przedmiotów percepcji odbieranych za pomocą dwóch i więcej 

modalności sensorycznych; 

 organizacja i regularny udział w spotkaniach zespołu badawczego; współpraca z 

kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu mająca na celu wymianę i 

rozwój wiedzy z zakresu tematyki projektu oraz wspólną pracę nad artykułami;   

 prezentowanie wyników badań na ważnych konferencjach naukowych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym; 

 publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych 

czasopismach i wydawnictwach; 

 organizacja seminariów, warsztatów i wizyt badawczych z udziałem zaproszonych 

naukowców. 

 

Wymagania:  

 Stopień doktora w dziedzinie filozofia, kognitywistyka lub psychologia uzyskany nie 

wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie1; 

                                                           
1 Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu 

macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia 

rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji 



 

 Znaczący dorobek badawczy (potwierdzony publikacjami) z zakresu badań nad 

percepcją zmysłową w ramach zorientowanej empirycznie filozofii percepcji, filozofii 

umysłu, psychologii lub nauk (neuro-)kognitywnych; 

 Interdyscyplinarne zainteresowania badawcze i doświadczenie naukowe związane z 

tematyką projektu (percepcja zmysłowa, percepcja przedmiotu, modalności sensoryczne, 

integracja wielosensoryczna); 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

 Doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej. 

 

Warunki zatrudnienia: 

 Okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 kolejnych miesięcy. 

 Wynagrodzenie: 120.000 pln brutto brutto za 12 miesięcy. 

 Przewidywana data rozpoczęcia pracy: w możliwie najwcześniejszym terminie po 

rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Uwaga! 

 W okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie post-doc nie może pobierać innego 

wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów 

badawczych finansowanych w konkursach NCN. 

 W okresie pobierania wynagrodzenia w projekcie post-doc nie może być zatrudniony u 

innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z 

siedzibą poza terytorium Polski. 

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 

1. Podanie skierowane do Prorektora UW prof. dr hab. Sambora Gruczy 

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze 

strony: http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/) ze zdjęciem i adresem e-

mailowym; 

3. Informację o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna oraz klauzula 

zgody) stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia; 

4. Dokument poświadczający posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie filozofii, 

kognitywistyki lub psychologii; 

                                                           
leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone 

bądź przysposobione dziecko. 

http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/


 

5. Życiorys naukowy – (ze szczególnym uwzględnieniem i uzasadnieniem ewentualnych 

przerw w karierze) zawierający informacje o udziale w projektach badawczych i 

konferencjach, uzyskanych stypendiach i nagrodach naukowych, członkostwie w 

organizacjach naukowych, redakcjach czasopism naukowych;  

6. Listę publikacji – podzielonych na publikacje związane z zakresem badań 

przewidzianych w projekcie oraz inne; 

7. Kopie dwóch najważniejszych publikacji z dorobku; 

8. Opis propozycji badawczych (do 4 stron) zbieżnych z tematyką projektu, 

uwzględniający zarówno związek dotychczasowej pracy kandydata z zagadnieniem 

przedmiotów percepcji jak i nowe propozycje badawcze w ramach tego projektu; 

9. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych z dziedzin filozofia, 

kognitywistyka lub psychologia (spoza Uniwersytetu Warszawskiego) lub, w 

przypadku naukowców zagranicznych – opinie osób legitymujących się znaczącym 

dorobkiem naukowym i pozycją w międzynarodowym środowisku naukowym; 

10. Świadectwa pracy (jeśli dotyczy); 

11. Oświadczenie kandydata, że nie był uznany za winnego naruszenia standardów dobrej 

praktyki badawczej w postępowaniu dyscyplinarnym, administracyjnym lub sądowym; 

12. Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się i akceptację zasad przeprowadzania 

konkursów na stanowisko nauczyciela stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5592/M.2020.388.Obw.25.pdf   

 

 

Wszystkie dokumenty powinny zostać dostarczone w wersji elektronicznej w formie plików 

pdf na adres: pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl  

 

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać do dnia: 28 lutego 2023 r. 

 

Uwaga! Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i spełniające wymogi formalne. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 31 marca 2023 r. 

 

Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana kandydatom drogą mailowa. 

 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5592/M.2020.388.Obw.25.pdf


 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na 

stanowisku naukowym. Jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania. 

 

Uwaga!  

 Uczelnia nie zapewnia mieszkania; 

 Zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich na 

rozmowę kwalifikacyjną;  

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do anulowania oraz do nierozstrzygnięcia konkursu bez 

podania przyczyny.  

 

Tematyka projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-

16/streszczenia/461209-pl.pdf  

 

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać u kierownika projektu dr Aleksandry 

Mroczko-Wąsowicz (aleksandra.mroczko-wasowicz@uw.edu.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/461209-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/461209-pl.pdf
mailto:aleksandra.mroczko-wasowicz@uw.edu.pl


 

……………………………………       Załącznik nr 1 

        imię i nazwisko  

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Administrator  

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Warszawski, ul. 
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa jako pracodawca.  

Z administratorem można kontaktować się:  

• listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać 
jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);  

• telefonicznie: 22 55 20 355.  
 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo: 
iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa 
danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych.  

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak art. prowadzenie rekrutacji do pracy, 
przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, udzielanie informacji dotyczących prowadzonej rekrutacji do pracy.  
 

Cel i podstawy prawne przetwarzania  

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.  

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 (imię (imiona) i nazwisko, data 
urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 
rekrutacyjnego2, natomiast inne dane3 na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która może przyjąć 
poniższe brzmienie:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (art. CV, liście motywacyjnym oraz 

innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.  

 
1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2019 poz.1040 z późniejszymi zmianami).  
2 Art. 6 ust. 1 lit. b 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.) (dalej RODO).  
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych 
osobowych), konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie4, która może przyjąć 
poniższe brzmienie:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które 

zostały zawarte w (art. CV, liście motywacyjnym oraz innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet 

Warszawski w celu mojego udziału w procesie rekrutacji.  



 

Uniwersytet Warszawski będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników 
jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę5, która może przyjąć poniższe brzmienie:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach 

prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski przez okres najbliższych 9 miesięcy.  

Wszystkie powyższe zgody mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie art. wysyłając maila na adresy: 
pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl  

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.6  

Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 
trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.  

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych 
rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 9 miesięcy.  

Odbiorcy danych  

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą 
przetwarzać dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.  

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z 
którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak art. ……………………………………………………. 
(wpisz wszystkich odbiorców danych) 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)  

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapisy 
prowadzimy przez Formularze Google. Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit 
dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.7 Państwa dane  

będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską.8 
Zapewni to Państwa danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.  
4 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  
5 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
6 Art. 7 ust. 3 RODO.  
7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html  
8 https://www.privacyshield.gov  

 

Prawa osób, których dane dotyczą  

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:  

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

• usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby 
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.  

 

…………………………………                                                          …………………………………  

(miejscowość i data)                                                                                          (podpis kandydata) 



 

Załącznik nr 2 

 

………………….., dnia……………….. 

 

……………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na 

stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w 

zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. 

 

 

………………………………….. 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WFZ-1210-3/2022 

 

The Dean of the Faculty of Philosophy, University of Warsaw 

announces a competition in the grant project 

  

Position: Postdoctoral Fellow 

Type of position: research 

Number of positions: 1   

Time dimension: full time 

Discipline: philosophy, psychology 

Project title: Perceptual objects in the unimodal- and multimodal settings 

PI & project supervisor: dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz  

Funding Organization: National Science Centre (Narodowe Centrum Nauki, NCN) in Poland 

Project type: OPUS-18 

Project Duration: 2020–2025 

Host Institution: University of Warsaw, Faculty of Philosophy 

 

The recruitment procedure conforms with NCN regulations and the Statute of the University of Warsaw. 

 

Application is possible for persons who fulfill the conditions specified in: 

- Article 113 of the Act of 20 July 2018. Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 

2022, item 574, as amended) and the Statutes of the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 

190, as amended); 

- the Regulations on awarding grants for the fulfillment of tasks financed by the National Science Centre 

in the framework of research projects, for the program OPUS 18. 

 

Candidates will be evaluated in compliance with the requirements of the Statute of the University of 

Warsaw, the European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of 

Researchers (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code) and Order No. 106 of the Rector of the 

University of Warsaw of 27 September 2019. (consolidated text: Monitor UW of 2020, item 388) and 

the guidelines of the National Science Centre. 



 

 

Restrictions: 

 The candidate cannot be a person who has been employed at the University of Warsaw 

on the basis of an employment contract in the course of the last two years before the 

employment within the project. 
 The principal investigator in the project has not been research supervisor/auxiliary research 

supervisor of the candidate's doctorate. 

 The candidate's PhD degree has not been awarded by the institution planned to employ them at 

this post. 

Key responsibilities: 

 completion of research tasks related to the analysis of: (1) the origin of perceptual 

objects, (2) conceptual and methodological aspects of the study of perceptual objects, 

(3) similarities and differences between perceptual objects in various sense modalities, 

and (4) multimodal perceptual objects; in particular, conduct of research within the tasks 

(3) and (4) – (3) comparisons of different senses to clarify what types of particulars are 

consciously perceived in the individual modalities; (4) analysis the structure of 

multimodal perceptual objects that are perceived with two or more sense modalities;  

 organization of, and regular participation in, the meetings of the research group; 

collaboration with the PI and other members of the group through paper exchanges, 

regular discussions, and jointly authored works; 

 presentation of research results at important domestic and international conferences; 

 publication of project outcomes in high-ranked international journals and publishing 

houses; 

 organization of seminars, workshops, and research visits with invited speakers. 

Requirements: 

 A doctoral degree in the field of philosophy, cognitive science, or psychology, obtained 

not earlier than 7 years before the year of employment within this project2; 

 Substantial scientific output (confirmed by publications) in the field of sensory research 

within empirically informed philosophy of perception, philosophy of mind, psychology, 

or cognitive neurosciences; 

 Interdisciplinary research interests and experience relevant to the project topic (sense 

perception, object perception, sensory modalities, multisensory integration); 

 Experience in international scientific collaboration; 

                                                           
2 This period does not include breaks caused by maternity leave, leave under the conditions of maternity leave, 

paternal leave, parental leave granted in accordance with the principles stipulated in the provisions of the labour 

law, or breaks during which sickness benefit or rehabilitation benefit in connection with inability to work, 

including inability to work as a consequence of an illness necessitating therapeutic rehabilitation, were received. 

For women, the indicated seven-year period may be extended by 18 months for each natural or adopted child. 



 

 A very good command of spoken and written English. 

 

Conditions of employment: 

 Employment duration: 12 months with a option of extension for up to 12 more months 

 Salary: 120.000 PLN (including the employer’s costs) for 12 months of employment 

 Expected starting date: the earliest possible date after the decision in the recruitment 

procedure 

Attention! 

 In the period of remuneration within the project, the post-doc must not receive other 

remuneration from the funds granted within the scope of direct costs in research projects 

financed in NCN programs. 

 In the period of remuneration within the project, the post-doc must not be employed by 

another employer on the basis of an employment contract, including by an employer 

with the seat outside Poland. 

 

The application should contain: 

1. Application letter addressed to Vice-Rector of the University of Warsaw, prof. dr hab. 

Sambor Grucza; 

2. Personal questionnaire for applicants (available at http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-
i-formularze/) with a photo and an e-mail address; 

3. Information on the processing of personal data (information and consent clause); cf. 

Appendix No. 1 to this announcement; 

4. Document confirming the PhD degree in philosophy, cognitive science, or psychology; 

5. Scientific CV - (with particular reference to and justification of any career breaks) 

including information on participation in research projects,  and conferences, 

scholarships, scientific awards, membership in scientific organisations, in editorial teams 

of scientific journals; 

6. List of publications – divided into publications relevant to scope of research foreseen in 

the project and other publications; 

7. Copies of the two most important publications from the applicant’s output; 

8. An outline proposal (up to 4 pages) including how the candidate’s previous research is 

relevant to the topic of perceptual objects and what new research is proposed within this 

project; 

9. Two reference letters by professors in the field of philosophy, cognitive science, or 

psychology (other than from the University of Warsaw), or in the case of foreign 

researchers – reference letters from persons with a substantial scientific output and an 

established reputation in the international scientific community; 

10. Employment certificates, if applicable; 

http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/
http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/


 

11. A declaration by the candidate that he/she has not been found guilty of breaching 

standards of good research practice in disciplinary, administrative or judicial proceedings; 

12. Statement of the candidate confirming that they are acquainted with and accept the rules 

for carrying the recruitment procedure for the position of the academic teacher (Appendix 

No. 2 to this announcement) 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5592/M.2020.388.Obw.25%2
0EN.pdf  

 

All documents shall be submitted electronically in the form of pdf files sent to the following addresss: 

pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl   

 

Applications shall be sent by 28 February 2023 

 

Attention! Incomplete applications, or applications not fulfilling formal conditions will not be 

considered. 

 

The decision will be made by 31 March 2023 

 

Applicants will be informed about the results of the procedure per e-mail. 

 

This is the first stage of the employment procedure specified by the Statute of the University of Warsaw. 

Its positive result is the basis for further procedure. 

 

Attention!  

The University of Warsaw does not offer accommodation, reserves the right to contact shortlisted 

candidates, invite them for an interview as well as not select any candidate. 

 

Project outline:  

“Perceptual objects in the unimodal and multimodal settings” 

There is an intuitive sense in which we can see, hear, and smell some objects (the crackling campfire), 

whereas other objects of perception (rainbows) seem confined to a single modality. Perceptual objects 

are the events or entities that we perceive; they are those individuals to which perceptual mental states 

attribute properties. The most plausible candidates for perceptual objects presented through vision 

include ordinary, persistent material objects and/or spatiotemporal regions; those presented through 

audition include sounds and/or ordinary objects; and those presented through olfaction include odors 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5592/M.2020.388.Obw.25%20EN.pdf
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5592/M.2020.388.Obw.25%20EN.pdf


 

and/or ordinary objects. Although the topic of perceived objects and properties is of great importance 

for philosophy and psychology, many issues remain puzzling.  

The project seeks to fit in with the recent interdisciplinary work between philosophy of perception, 

psychology, and cognitive neuroscience. Based on research on object processing in various sensory 

modalities, this project aims to develop a comprehensive account of perceptual objecthood by 

accommodating a sensory specific and multisensory perspectives. The project embraces four main 

subtasks devoted to analyses of the origin and development of object perception, the conceptual and 

methodological aspects underlying the investigation of unisensory and multisensory perceptual objects, 

the differences and similarities between perceptual objects in various senses, and the multisensory level 

of perceptual objecthood. The research group will classify the kinds of entities we can perceive through 

individual sense modalities, explore the concept of “object”, the structure, and characteristics of 

perceptual objects in various sensory modalities as well as the degree to which different sensory 

modalities can work together to construct a multimodal perceptual object. 

 

Additional information about the project may be obtained from PI Dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz 

(aleksandra.mroczko-wasowicz@uw.edu.pl ).  
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Appendix No. 1 

………………………………………………  

     given and family name  

 

Information on personal data processing 

 

Controller  

Controller of your personal data processed in connection with the recruitment process is the University 
of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, as the Employer.  

Contact with the controller:  

• by traditional mail at: University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
(name the organizational unit to which your letter is addressed);  

• by phone: 22 55 20 355.  

 

Data Protection Officer (DPO)  

Controller has designated Data Protection Officer whom you may contact via email at 
iod@adm.uw.edu.pl. You may contact the DPO in all matters relating to your personal data processing 
by the University of Warsaw and the exercise of rights in relation to the processing of personal data.  

The DPO, however, does not proceed other matters, like handling recruitment procedures, collecting 
recruitment documents, providing information on current recruitment process.  

 

Purpose and legal grounds of data processing  

Personal data of candidates for employment shall be processed for recruitment purposes only.  

Your personal data shall be processed in the scope as indicated by employment law1 (given name 
(names) and family name, date of birth, contact information as provided, education, professional 
qualifications, previous employment) for the purposes of this recruitment process 2, whereas other 
data3 shall be processed based on your consent which may take the following wording:  

 

I agree to the processing of personal data provided in .... (e.g. CV, cover letter, and other submitted 

documents) by the University of Warsaw for realising my recruitment process.  

 

-------------------------------- 
1 Art. 22¹ of the law of June 26, 1974 Labour Code (i.e. Journal of Laws 2019 item 1040 with subsequent changes).  
2 Art. 6 section 1 letter b of the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on 
protection of individual persons with regard to the personal data processing and on the free flow of such data, and also 
repealing Directive 95/46/EC (general regulation on data protection) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, page 1, with 
subsequent changes) (hereinafter as the GDPR).  
3 Art. 6 section 1 letter a of the GDPR.  



 

If your documents include data as mentioned in Art. 9 section 1 of the GDPR (special categories of 
personal data), processing shall be possible upon your consent to processing such data4, which may 
take the following wording:  

 

I agree to the processing of special categories of personal data, as mentioned in Art. 9 section 1 of 

the GDPR, provided in .................. (e.g. CV, cover letter, and other submitted documents) by the 

University of Warsaw for realising my recruitment process.  

 

The University of Warsaw shall be also processing your personal data in future recruitment processes 
upon your consent5, which may take the following wording:  

I consent to processing of my personal data for the purposes of any future recruitment processes at 

the University of Warsaw for the period of the next nine months.  

 

You may revoke all such consents at any time by, for example, sending an email at 
pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl  

Be advised that the revocation of your consent does not affect legal compliance of processing which 
had been completed upon consent before its revocation.6  

 

Data retention period  

Your personal data collected in this recruitment process shall be stored over the period of three 
months from the date the recruitment process is completed.  

In case you agree to process your data in future recruitments, your data shall be used over the period 
of nine months.  

 

Data recipients  

Officers authorized by the Controller shall have access to your personal data, the processing of which 
is in the scope of their duties.  

Recipients of personal data may be other subjects obligated by the Controller to provide specific 
services involving data processing, like ............................................... (name all recipients of data) 

 

Data transfer outside the European Economic Area (EEA)  

Your personal data shall be disclosed to subjects authorized by law. Signing-in is through Google Forms. 
Your personal data may be also processed by our provider of G-Suit for education by Google Company 
in their data processing centres.7 Your data shall be protected under the standards of the Privacy 
Shield, accepted by the European Commission.8 This shall guarantee an adequate level of data security.  

---------------------------- 
4 Art. 9 section 2 letter a GDPR.  
5 Art. 6 section 1 letter a GDPR.  
6 Art. 7 section 3 GDPR.  
7 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html  
8 https://www.privacyshield.gov  



 

 

 

Rights of the data subject  

Under the GDPR data subjects have the following rights:  

• to access data and to receive copies of the actual data;  

• to correct (rectify) your personal data;  

• to restrict processing of personal data;  

• to erase personal data, subject to provisions of Art. 17 section 3 of the GDPR;  

• to file a claim with the President of the Personal Data Protection Office, if you believe data processing 
violates law.  

 

Information on the requirement to provide data  

Providing your personal data in the scope resulting from law is necessary to participate in the 
recruitment process. Providing other personal data is voluntary.  

 

 

 

 

………………………………………………                                                     ………………………………………………  

(place and date)                                                                                     (applicant’s signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix No. 2 

 
………….., ……………….. 

……………………………………………………… 

(first name and surname) 

 

 

 

DECLARATION 

 

I hereby confirm that I am aware that the recruitment process is an open 

competition, governed by the Statute of the University of Warsaw, par. 119 and I 

accept these rules. 

 

 

………………………………….. 

(signature) 

 

 

  

 

 

 

 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/EN.M.2019.190.U.443.pdf

