
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział 
Filozofii i Nauk Społecznych

MIASTO: Toruń

STANOWISKO: adiunkt naukowy

DZIEDZINA: dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, 

DATA OGŁOSZENIA: 2021-09-15

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2021-11-10

LINK DO STRONY: http://www.umk.pl/oferty-pracy/?
lang=pl&searchform[Instytucja]=31

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, logika, logika modalna, podstawy geometrii, 
podstawy topologii, bezpunktowe teorie przestrzeni, 
algebry Boole'a, filozofia matematyki

OPIS (TEMATYKA, OCZEKIWANIA, UWAGI): 

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. z 2018 r. poz. 1668) oraz 
następujące kryteria kwalifikacyjne:

- stopień doktora w dziedzinie filozofii/logiki lub matematyki lub innej nauki związanej z 
tematem projektu uzyskany w okresie 7 lat przed przystąpieniem do projektu;

- stopień doktora nie został nadany kandydatowi przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu.

- podstawowa wiedza z następujących tematów: topologia, teoria dualności, algebra uniwersalna 
(ze szczególnym uwzględnieniem algebry Boole'a i Heytinga), geometria i logika modalna;

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie, piśmie i słuchaniu;

- nie jest wymagana znajomość języka polskiego.



Obowiązki:

- wykonywanie zadań badawczych określonych w opisie projektu;

- udział w projektowaniu i planowaniu szczegółów realizacji zadań badawczych;

- udział w przygotowaniu wyników badań do prezentacji i publikacji;

- prezentowanie i publikowanie wyników badań we współpracy z członkami zespołu 
realizującego projekt badawczy;

- udział w działaniach związanych z badaniami naukowymi, np. organizowanie konferencji i 
warsztatów;

- udział w spotkaniach zespołu badawczego;

- współpraca z kierownikiem projektu przy przygotowywaniu wyników badań do publikacji.

Korzyści:

- pełne wsparcie dla udziału w warsztatach i konferencjach (kilka w roku);

- pełne wsparcie dla krótkoterminowych pobytów badawczych za granicą (do jednego miesiąca, 
możliwe więcej niż raz w roku);

- możliwość pracy nad otwartymi problemami z zakresu topologii i geometrii regionalnej, logiki 
modalnej i teorii dualności;

- wsparcie techniczne (laptop, monitor);

- dobre warunki finansowe.

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w 
dyscyplinie filozofia, w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach projektu badawczego 
finansowanego przez NCN "Logiczno-filozoficzne podstawy geometrii i topologii" (grant NCN 
nr 2020/39/B/HS1/00216), Kierownik: dr hab. Rafał Gruszczyński. 

Warunki zatrudnienia:

- forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;

- pełny etat;

- maksymalny okres zatrudnienia: 36 miesięcy 



Stanowisko typu post-doc to stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy dla osoby, która 
uzyskała stopień naukowy doktora w okresie 7 lat przed przystąpieniem do projektu (planowane 
zatrudnienie od 01.01.2022 r. lub jak najszybciej po tej dacie).

W czasie zatrudnienia w ramach projektu kandydat nie będzie otrzymywał innego 
wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 - podanie

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

- życiorys zawodowy

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- odpis dyplomu doktorskiego

- informacja o dorobku    naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym    (autoreferat    
uwzględniający    najważniejsze    dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i 
inne kandydata)

- wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania    i ilości stron)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o    
niekaralności) (formularz do pobrania)

- oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie 
podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w 
Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 1a, pokój 109 (lub pocztą elektroniczną: gruszka@umk.pl) termin
składania dokumentów: 10 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w dniu 30.11.2021 r. 



Przewidywane zatrudnienie: 01 stycznia 2022 roku. 

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania.

 

Formularze można pobrać ze strony: http://www.umk.pl/oferty-pracy/formularze/


