
DZIEKAN 
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO  

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

 
ogłasza konkurs  

na stanowisko adiunkta  
w Katedrze Archeologii 

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 
 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i   odpowiadają kryteriom wskazanym 
w konkursie.  

Kryteria: 
1. stopień naukowy doktora, dyscyplina: archeologia 
    udokumentowany dorobek naukowy w zakresie archeologii Europy Środkowo-Wschodniej, w tym     
.   Pomorza, okresu wpływów rzymskich lub starszej i środkowej epoki kamienia  
2. biegła znajomość języka polskiego  
3. potwierdzony publikacjami lub referatami na konferencjach dorobek w zakresie archeologii 

środowiska ewentualnie badań podwodnych na Pomorzu 
 

Zgłoszenie winno zawierać: 
1. podanie o zatrudnienie do Dziekana Wydziału Humanistycznego 
2. kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania) 
3. życiorys  
4. kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora, dyscyplina: 

archeologia 
5. informacje o dorobku naukowym i wykaz publikacji 
6. dokument potwierdzający doświadczenie dydaktyczne w zakresie wyżej wymienionych obszarów 

badawczych 
7. opinia bezpośredniego przełożonego o przydatności do pracy 
8. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z 27.07. 2005 Prawo o 

szkolnictwie wyższym (formularz do pobrania) 
9. deklarację informującą, że Wydział Humanistyczny US będzie podstawowym miejscem pracy w 

rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Art. 2.ust.1pkt 33 (formularz do pobrania) 
10. zgodę na wliczenie do minimum kadrowego w ramach studiów I i II stopnia na kierunkach w 

prowadzonych Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych (formularz do pobrania) 
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29  
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2004, poz. 1182, z późn.  
zm.)  

 
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być 
przydatne w rozstrzygnięciu konkursu 
 
Formularze do pobrania na stronie http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wh/ 
 
Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, 
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, ul. Krakowska 71/79, 71-017 Szczecin  
 
Termin składania dokumentów upływa w dniu: 2 IX 2015 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu:   7 IX 2015 r.,   uzależnione od wyników rekrutacji 
 
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wh/

