
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 
 
INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut 
Lingwistyki Stosowanej 
 
NUMER REFERENCYJNY KONKURSU: konkurs_53_Neo_adiunkt_1_2020 
 
MIASTO: Poznań 
 
STANOWISKO: adiunkt 
 
DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo fińskie) lub literaturoznawstwo 
(literaturoznawstwo fińskie) 
 
DATA OGŁOSZENIA: 10.07.2020 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.08.2020 
 
LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl 
 
SŁOWA KLUCZOWE: język fiński, językoznawstwo fińskie, językoznawstwo porównawcze 
fińsko-polskie, językoznawstwo stosowane                                            
 
 
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi): pracownik naukowo-dydaktyczny, zajmujący się 
językoznawstwem fińskim lub literaturoznawstwem fińskim 
 
Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty 
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filologii Węgierskiej i Fińskiej. 
 
WARUNKI: 

− tytuł doktora nauk humanistycznych, 

− specjalizacja w językoznawstwie fińskim lub literaturoznawstwie fińskim, 
─ gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy na stanowisku adiunkta w wymiarze 

pełnego etatu, 
─ bardzo dobra, udokumentowana znajomość języka fińskiego, gotowość do poddania 

się procedurze weryfikującej kompetencje językowe w zakresie języka fińskiego, 

─ doświadczenie dydaktyczne na stanowisku nauczyciela akademickiego minimum 2 
lata w prowadzeniu przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka fińskiego lub 
literatury fińskiej, 

─ działalność o charakterze międzynarodowym, współpraca naukowa i dydaktyczna z 
ośrodkami zagranicznymi, 

─ bardzo dobra znajomość języka angielskiego, 
─ udokumentowana działalność naukowa w dyscyplinie językoznawstwo lub 

literaturoznawstwo, w tym wysoko oceniane publikacje oraz granty lub wnioski 
grantowe, 

─ umiejętność pracy w zespole, 
-   od kandydatów na stanowisko adiunkta wymaga się spełnienia następujących 
warunków:  1) opublikowania co najmniej dwóch artykułów w czasopismach o punktacji 
MNiSW nie niższej niż 10 lub jednego artykułu w czasopiśmie z listy A lub monografii 
(różnej od dysertacji doktorskiej), 2) wykazania się pracą doktorską, która została 
rekomendowana do publikacji, 3) wykazania się złożeniem zaakceptowanego jako 
„formalnie poprawny” wniosku o grant NCN, NPRH, NCBiR lub w ramach programu 
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „HORYZONT 2020” w 



roli kierownika projektu lub – w przypadku projektów konsorcyjnych – kierownika zespołu 
lub wykonawcy w grancie zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, cywilno-prawnej 
lub stypendium w projekcie finansowanym przez w/w instytucje. W przypadku konkursów, 
w których nie wyróżnia się etapu oceny formalnej, uwzględnia się pozytywną ocenę w 
pierwszym etapie). 

 
Wymagane dokumenty:  
 
1)  podanie do Prorektora ds. Kadry i Finansów,  
2)  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich , 
3)  odpis dyplomu  doktorskiego,  
4) życiorys zawierający klauzulę: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy 
(imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do 
korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji, 
5)   spis publikacji,  
6) zaświadczenia potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów – złożenie wniosków 
grantowych, opinia z poprzedniego miejsca pracy, 
7) oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu będzie pierwszym miejscem zatrudnienia. 
 
Dokumenty konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Lingwistyki Stosowanej, al. 
Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem:12.08.2020 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 4.09.2020 
Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.  
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji 
na wskazane stanowisko pracy. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. 
zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od 
zakończenia procesu rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana 

mailto:iod@amu.edu.pl


danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania 
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w 
pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


