
 
INFORMACJA O KONKURSIE 

DZIEKAN 

WYDZIAŁU POLONISTYKI 

Adres siedziby ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków 

Tel. / fax.: 12 422 05 54, 12 429 28 65 

 Kraków, dnia 24 lipca 2020 r. 

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego  

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych w zakresie literaturoznawstwa 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ i odpowiadają następującym kryteriom 

kwalifikacyjnym: 

1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; 

2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej; 

3. posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na 

stanowiska w grupie pracowników badawczych. 

Dodatkowe wymagania: 

4. wyróżniająca się praca magisterska potwierdzona opinią opiekuna naukowego lub wysoka ocena rozprawy 

doktorskiej (potwierdzona recenzjami); 

5. pozytywna opinia kierownika Katedry/Zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy naukowej 

i dydaktycznej; 

6. posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego – wyrażającego się zasadniczo publikacjami książkowymi oraz 

w czasopismach z Listy MNiSW - w zakresie zgodnym z profilem naukowym KALiBK. To znaczy, przede 

wszystkim w zakresie: współczesnych badań literacko-kulturowych i nowej humanistyki (m. in. studia nad 

pamięcią kulturową, studia postkolonialne, studia nad kulturą wizualną, studia afektywne, studia nad 

mobilnością kulturową, badania posługujące się sztuką/art based research, kulturowa teoria literatury, studia 

nad Zagładą); 

7. osiągnięcia/uczestnictwo w realizacji i kierowaniu ogólnopolskimi i międzynarodowymi programami 

grantowymi; 

8. osiągnięcia/uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich naukowych programów stypendialnych; 

9. osiągnięcia/udział w międzynarodowej współpracy naukowej (staże, konferencje, projekty badawcze itp.); 

10. osiągnięcia/czynny udział w ogólnopolskim profesjonalnym życiu naukowym i kulturalnym (konferencje, 

sympozja, festiwale itp.); 

11. osiągnięcia/aktywność w sferze organizacji życia naukowego, jak też umiejętność i doświadczenie w pracy 

zespołowej; 

12. doświadczenie i merytorycznie zróżnicowane kompetencje w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej, pozwalające 

na prowadzenie zajęć o profilu literaturoznawczym i kulturoznawczym. 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, 

ul. Gołębia 16, pok. 45 następujące dokumenty: 

1. podanie, 

2. życiorys, 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada, 

5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata, 

6. ewentualny wykaz publikacji, 

7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych, 

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał, 

9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z 

uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz działalności naukowej 

kandydata, 

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad 

komercjalizacji UJ, 

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

Termin rozpoczęcia konkursu: 28 lipca 2020 r. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28 sierpnia 2020 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2020 r. 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-

kandydatow-pracownikow                                                                                               Z upoważnienia 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 
               Prof. dr hab. Renata Przybylska, Dziekan Wydziału Polonistyki  
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