FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA:

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Turystyki i Rekreacji

MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o turystyce i rekreacji, turystyka kulturowa i miejska
DATA OGŁOSZENIA: 17.08.2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2016
LINK DO STRONY: www.us.szc.pl/main.php/wnoz
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, nauki o turystyce i rekreacji, turystyka kulturowa i miejska
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego (Katedra Turystyki i Rekreacji) ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w specjalności turystyka kulturowa i miejska. 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.
Zgłoszenie winno zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy
Wniosek o zatrudnienie
Życiorys i kwestionariusz osobowy
Potwierdzone kopie dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra w
dyscyplinie turystyka i rekreacja, geografia lub pokrewnej
Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i praktycznym (pożądane kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe w dziedzinie turystyki kulturowej i miejskiej oraz turystyki na
Pomorzu Zachodnim)
Wykaz publikacji
Ocena dotychczasowego dorobku naukowego i dydaktycznego, dokonana przez
dotychczasowego opiekuna naukowego lub samodzielnego pracownika nauki spoza
macierzystej uczelni lub ostatnia ocena okresowa nauczyciela akademickiego
Oświadczenie na piśmie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą
być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Zgłoszenie oferty na konkurs należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Dziekanat, pok. 14,
70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 16,
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu: 05.09.2016
Rozpatrzone zostaną kandydatury osób, które złożą deklarację informującą, że Wydział Nauk o Ziemi US będzie
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wyrażą zgodę na
wliczenie w skład minimum kadrowego w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Turystyka
i rekreacja lub/i Geografia

