
 

 

 
 

Rektor 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 

adiunkta  
w grupie badawczo-dydaktycznej 

w Zakładzie Metodologii i Pedagogiki Twórczości 

Instytutu Pedagogiki 

 

 
 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85). 
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

• deklarację przystąpienia do konkursu -  http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -

http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 
• odpis dyplomu mgr i dr oraz jeśli kandydat posiada dr hab.; 
• deklaracja podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu  

http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze 
•  informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w 

             wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - 
             http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia 
Opis stanowiska:  

• Realizacja zajęć z zakresu metodologii badań społecznych, metod statystycznych (opis statystyczny oraz 
wnioskowanie statystyczne), komputerowa analiza danych dla studentów I-ego, II-ego stopnia oraz 
pięcioletnich magisterskich;  

• Uczestnictwo w przygotowaniu projektów badawczych oraz projektów badawczo-wdrożeniowych; 
• Przygotowywanie i publikowanie tekstów naukowych; 
• Uczestnictwo w działalności naukowej i organizacyjnej Zakładu. 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 
• Minimum stopień naukowy doktora; 
• Dorobek naukowy w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; 
• Doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych; 
• Kompetencje informatyczne (praca z komputerem, korzystanie z pakietów statystycznych); 
• Autorstwo (współautorstwo) publikacji naukowych; 
• Doświadczenie dydaktyczne 
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym i 

inny kongresowy na poziomie podstawowym; 
Kompetencje miękkie: umiejętność komunikacji i pracy w zespole, motywowanie siebie do pracy, chęć 
i dążenie do rozwoju, kreatywność. 

  
Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 

Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w 
formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 12 lipca 2021r. 
Termin zatrudnienia 1 października 2021 r. APS zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania 
kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty. 

              

Rektor 

                             Dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS 

               

Warszawa, dnia  8 czerwca 2021 r. 
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