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Nazwa wydziału Wydział Prawa i Nauk Społecznych 

Stanowisko Adiunkt  

Dziedzina nauki Nauki Społeczne 
w zakresie nauk o polityce, stosunków 

międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie 

Liczba etatów 1 

Publikacja ogłoszenia do (data) 2.02.2022 
 

Opis ogłoszenia Konkurs na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników 
badawczo - dydaktycznych 

(miejsce pracy – Filia w Piotrkowie Trybunalskim) 
• spełnianie wymogów określonych w art. 113 
Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z 
dnia 20.07.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1668, art.23 
ust.1 i ust.2 pkt 7), 
• posiadanie stopnia naukowego doktora w 
zakresie nauk o polityce, stosunków 
międzynarodowych lub nauk o bezpieczeństwie. 
• ukończone studia wyższe w zakresie nauk o 
polityce, stosunków międzynarodowych lub nauk o 
bezpieczeństwie. 
• posiada dorobek naukowy z obszarów: 
bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne, publiczne, 
historia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, 
zarządzanie kapitałem ludzkim w bezpieczeństwie, 
zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie, strategia 
bezpieczeństwa, teoria konfliktów oraz patologie 
społeczne.  
• posiada praktyczną znajomości wymienionych 
wyżej obszarów.  
• posiadanie kompetencji dydaktycznych mających 
znaczenie dla dyscypliny naukowej reprezentowanej 
przez pracownika oraz dydaktyki szkoły wyższej w 
zakresie kierunku, na którym pracownik będzie 
prowadził zajęcia. 
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w 
prowadzeniu zajęć z zakresu bezpieczeństwa 
narodowego, polityki bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, polityki obronnej Unii Europejskiej, 
integracji europejskiej, systemu politycznego Unii 
Europejskiej, relacji transatlantyckich, 
euroatlantyckiego obszaru bezpieczeństwa, teorii 
stosunków międzynarodowych, organizacji 
międzynarodowych. 
 
 
 



Wymagane dokumenty: 
 
1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta  
2. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela 
akademickiego na stanowisku adiunkta. 
https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html 
3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora. 
4. Życiorys zawodowy. 
5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym. 

 

Adres pod który należy 
składać/nadsyłać/ dokumenty,  
 
 
 

Sekretariat Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 ul. Juliusza Słowackiego 114/118 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być 
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia 
naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność 
posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu 
przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). 

 


