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Rektor–Komendant  

Akademii Sztuki Wojennej 

na podstawie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U. 2018 r., poz. 1668) 

oraz § 45 Statutu Akademii Sztuki Wojennej 

ogłasza 

otwarty konkurs na stanowisko w grupie dydaktycznej 

adiunkta 

w Instytucie Strategii Wojskowej  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.  

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia 

Sztuki Wojennej, Wydział Wojskowy, Instytut Strategii Wojskowej, al. gen. A. Chruściela 

„Montera” 103, 00-910 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS” lub złożyć w bud. 101 pok. 

320, tel. 261 813 515 następujących dokumentów: 

1. Życiorys. 

2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego. 

3. Autoreferat przedstawiający: 

a. przebieg pracy zawodowej; 

b. wykaz publikacji, realizowanych projektów badawczych, organizacji  konferencji 

i wystąpień naukowych na konferencjach, potwierdzający posiadanie dorobku 

naukowego i dydaktycznego z zakresu logistyki; 

c. informacje o doświadczeniu dydaktycznym; 

d. wykaz pełnionych funkcji; 

e. wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień. 

4. Oświadczenia: 

a. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych; 

b. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo 

umyślne; 

c. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa  

do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony; 

d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
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e. oświadczenie, że Akademia Sztuki Wojennej będzie podstawowym miejscem 

pracy; 

f.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta w Akademii 

Sztuki Wojennej(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

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 (RODO)) 

Wymagania : 

 Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (nauki wojskowe). 

 Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych ze strategią. 

 Znajomość zagadnień związanych z historią i rozwojem strategii wojskowej  

oraz doktrynami wojennymi. 

 Potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie advanced. 

 Prowadzenie badań naukowych w obszarze kompetencyjnym Zakładu Strategii  

i Instytutu Strategii Wojskowej. 

 Udział w przygotowaniu i doskonaleniu planów studiów i programów kształcenia. 

 Udział w procesie kształcenia, w tym opracowanie materiałów dydaktycznych 

niezbędnych w procesie kształcenia. 

 Udział we współpracy Zakładu Strategii i Instytutu Strategii Wojskowej z krajowymi  

i zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi i naukowymi. 

 Dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole; 

Kandydat do objęcia stanowiska adiunkta w grupie  dydaktycznej powinien posiadać 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Osoba zatrudniona na danym 

stanowisku będzie wypełniać zadania w obszarze dydaktycznym i organizacyjnym.  

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela 

akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu 

podejmuje Rektor. 
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Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.  

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych  

oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają 

zniszczeniu po upływie 30 dni  od dnia zakończenia postępowania konkursowego. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 15.08.2020 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2020 r. 

 

 

 

 


