
 
Rektor 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko 

asystenta  
w grupie badawczo-dydaktycznej 

w Zakładzie Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej 

 Instytutu Filozofii i Socjologii 
 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  

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 oraz jeśli kandydat posiada dr i 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:  

• prowadzenie prac i badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników poprzez udział w konferencjach naukowych 

i publikacje; 

• prowadzenie dla studentów zajęć z socjologii, socjologii komunikacji, socjologii konfliktów i negocjacji, socjologii 

mikrostruktur społecznych;  

• udział w życiu Instytutu i Akademii, wykonywanie powierzonych zadań,  

• udział w strategicznie ważnych pracach Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej  

• rozwijanie nowych interdyscyplinarnych obszarów współpracy i dialogu między Akademią i otoczeniem społecznym 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki: 

• dziedzina i dyscyplina, w której kandydat(ka) podejmie działalność naukową: nauki socjologiczne (z nastawieniem 

na problematykę mediów, komunikacji społecznej i sztuki życia publicznego), 

• minimum tytuł zawodowy magistra  z perspektywą otwarcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie socjologia;  

• dorobek naukowy udokumentowany zaindeksowanymi w bazach publikacjami,  

• doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w tym badań w działaniu (tzw. action research),  

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,  

• żywe zainteresowanie problematyką współczesnych mediów, komunikacji, sztuki życia publicznego  

• szacunek dla kultury akademickiej i jej powiązań z misją wpływu na społeczeństwo 

• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym, inny język 

europejski na poziomie dobrym. Kompetencje miękkie: umiejętność pracy w zespołach badawczych, umiejętność 

współpracy interdyscyplinarnej, szacunek dla dialogu, umiejętność badawczej pracy terenowej,  umiejętność pracy ze 

studentami, umiejętność rozpoznawania szans rozwojowych. Liczymy na zgłoszenia osób silnie zainteresowanych 

pracą z nami i liczymy na solidnie umotywowane zgłoszenia. W naszej kulturze organizacji łączymy wysokie aspiracje 

z pracowitością i życzliwością dla świata społecznego. 

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 9 lutego 2023r. 

Termin zatrudnienia 1 marca 2023 r. APS zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowy rekrutacyjne tylko wybrane 

osoby oraz zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest 

równoznaczne z nieprzyjęciem oferty. 

      Rektor 

 

                        dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS          

        

Warszawa, dnia 10 stycznia 2023 r. 
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