
Szczecin dnia 16 maja 2019 r. 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO 

UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

ogłasza konkurs  

na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Socjologii 

 

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. 2018 poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym 

w konkursie.  

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne 

rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

 

Kryteria:  

1. uzyskany stopień doktora nauk społecznych/humanistycznych w dyscyplinie socjologia;  
2. dorobek naukowy w dyscyplinie socjologia, zwłaszcza z zakresu socjologii zarządzania,  

socjologii morskiej, socjologii wsi. 
3. dodatkowym atutem będzie udokumentowany dorobek badawczy w zakresie ekspertyz, 

diagnoz i analiz dotyczących kapitału społecznego i samorządności w okresie ostatnich 3 lat;  
4. doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej.  
5. biegła znajomość języka polskiego. 

Zgłoszenie winno zawierać:  

1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) 

2. wniosek o zatrudnienie 

3. kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania) 

4. życiorys;  

5. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora; w 

przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione 

tłumaczenie dokumentu na język polski 

6. informacje o dorobku naukowym i wykaz publikacji;  

7. dokumenty potwierdzające doświadczenie dydaktyczne w zakresie wyżej wymienionych obszarów 

badawczych;  

8. opinie dotychczasowego przełożonego o kandydacie;  

9. oświadczenie, że Wydział Humanistyczny US będzie podstawowym miejscem pracy kandydata 

(formularz do pobrania);  

10. Klauzula informacyjna dla kandydata i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

związanych z postępowaniem rekrutacyjnym (RODO-formularz do pobrania) 

 

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://dso.usz.edu.pl/druki/ 

 Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut 

Socjologii, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin. 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 14 czerwca 2019 r  

Rozstrzygnięcie konkursu: 17 czerwca 2019 r. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata.  

http://dso.usz.edu.pl/druki/

