
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA:  Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w     
Poznaniu 

MIASTO:    Poznań 

STANOWISKO:    profesor zwyczajny 

DYSCYPLINA NAUKOWA:   historia  

DATA OGŁOSZENIA:   14.01.2015 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  04.02.2015 r. 

LINK DO STRONY:   www.amu.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:             starożytność, Biznacjum, historia Kościoła, ideologia władzy 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Wymagania konkursu: 

1. Posiadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych. 

2. Udokumentowany dorobek naukowy i zainteresowania badawcze z zakresu historii 

starożytnej (Rzym, wczesne Bizancjum), a szczególnie historii chrześcijaństwa  

w starożytności, genezy i ewolucji Kościoła Wschodniego, jak również idei politycznych 

starożytności, ustroju późnego Cesarstwa Rzymskiego (dominat i wczesne Bizancjum). 

3. Sprecyzowane plany naukowe przedstawione w formie autoreferatu (do 6000 znaków ze 

spacjami). 

4. Udokumentowana umiejętność posługiwania się językiem polskim lub język polski jako 

ojczysty. 

5. Znajomość dwóch języków nowożytnych o zasięgu międzynarodowym: j. niemiecki,  

j. rosyjski oraz greki klasycznej i łaciny. 

6. Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. 

7. Doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim w zakresie historii 

starożytnej (wykłady, seminaria, konwersatoria, opieka nad pracami licencjackimi, 

magisterskimi oraz doktoratami). 

8. Członkostwo w polskich i zagranicznych instytucjach naukowych oraz współpraca  

z zagranicznymi instytucjami naukowymi. 

9. Wymagane dokumenty: 1) podanie, 2) dokument potwierdzające nadanie tytułu naukowego, 

3) CV, 4) bibliografia, 5) autoreferat, 6) oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku 

wygrania konkursu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie pierwszym miejscem 

zatrudnienia. 

 



II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION:               Institute of History Adam Mickiewicz University 

CITY:    Poznań 

POSITION:    full professor (ordinarius) 

DISCIPLINE:    history 

POSTED:    14 January, 2015 

EXPIRES :  4 February, 2015  

WEBSITE:   www.amu.edu.pl 

KEY WORDS:   Ancient History, Bizantium, Church History, Ideology of power 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  

Job Requirements: 

1. A professorship in humanities. 

2. Documented academic achievements and research interest in ancient history (Rome and early 

Byzantium), particularly history of Christianity, genesis and evolution of the Eastern Orthodox 

Church, as well as political notions of antiquity, regime of the late Roman Empire (the Dominate and 

early Byzantium). 

3. Precise research plan presented in the form of first-person narrative summary (up to 6,000 

characters, including spaces). 

4. For non-native speakers, a certification of fluency in Polish. 

5. Knowledge of two modern languages of worldwide reach: German and Russian, as well as ancient 

Greek and Latin. 

6. Participation in national and international research projects. 

7. Previous experience in teaching ancient history in Higher Education (lectures, seminars, discussion 

groups, supervision of bachelor, masters and PhD dissertations). 

8. Membership in Polish and international scientific bodies, and co-operation with the latter. 

9. Required documents: 1) application form, 2) a document confirming the academic title award,  

3) CV, 4) bibliography, 5) precise research plan as described in point 3 in Job Requirements, 6) a 

declaration stating that should the application be successful, the Adam Mickiewicz University will 

become the candidate’s primary place of employment.   


