
Uniwersytet Papieski  
Jana Pawła II  
w Krakowie 
 
 

 

31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25 
tel. +48 12 421 84 16, faks +48 422 86 26 
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl 
www.upjp2.edu.pl 

Kraków, 1 lutego 2018 r. 

 

 

REKTOR Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  

 

ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA ze stopniem doktora  

w Instytucie Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych  

w zakresie socjologii  

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 

ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 

roku, poz. 2183) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:  

 

- posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie socjologia,  

- wysoka ocena pracy doktorskiej,  

- dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również pozycje z zakresu 

socjologii, z uwzględnieniem wsparcia społecznego rodziny (pracy socjalnej),  

- umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, potwierdzona opinią 

kierownika zakładu/katedry,   

- kompetencje/doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metodologii 

badań społecznych, pracy socjalnej, zarządzania w systemie pomocy społecznej, 

problemów demograficznych, 

- doświadczenie pracy/wolontariatu w placówce pomocy społecznej,  

- znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku.  

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w formie papierowej                           

w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 301, 

następujące dokumenty:  

1. podanie,  

2. życiorys,  

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostęp na stronie 

www.wns.upjp2.edu.pl),  

4. odpis dyplomu magisterskiego i doktorskiego,  

5. kwestionariusz dla kandytata ubiegającego się o stanowisko adiunkta bez habilitacji 

(załącznik nr 2, dostęp: www.wns.upjp2.edu.pl), 

6. opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach                            

i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej, jak również informacje 

o perspektywach uzyskania habilitacji,   

7. dokument poświadczający pracę/wolontariat w placówce systemu pomocy społecznej, 

8. oświadczenie stwierdzające, że UPJPII będzie podstawowym miejscem pracy                                       

w przypadku wygrania konkursu. 

http://www.wns.upjp2.edu.pl/
http://www.wns.upjp2.edu.pl/
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie nie zapewnia mieszkań.  

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 8 marca 2018 roku.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca marcu 2018 roku.  

 

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych- tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami).  

 

Jednocześnie oświadcza się, że organizatorzy dopuszczają możliwość 

nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 

 

 

 

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak 
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  

w Krakowie  
 

 


