FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i
Dziennikarstwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo
DATA OGŁOSZENIA: 26 lutego 2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 1 kwietnia 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.
LINK DO STRONY: http://www.wf.univ.szczecin.pl/ofertypracy
SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, historia literatury i kultury polskiej
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Od kandydatów oczekujemy:
 stopnia doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa;
 znaczącego dorobku naukowego, udokumentowanego wysoko punktowanymi publikacjami w
zakresie historii literatury i kultury polskiej;
 sprawowania opieki w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;
 doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych (zrealizowany lub złożony wniosek o grant
badawczy w NCN, NCBiR, NPRH lub w instytucjach europejskich);
 udokumentowanej aktywności konferencyjnej oraz doświadczenia w organizowaniu konferencji
naukowych;
 udokumentowanej współpracy z otoczeniem zewnętrznym;
 biegłej znajomości języka obcego – z zakresu języków konferencyjnych.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni
złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki i
Kulturoznawstwa US (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. nr 5 pokój 208) następujące dokumenty:
1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy;
2) wniosek o zatrudnienie;
3) życiorys i kwestionariusz osobowy;
4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego,
tytułu zawodowego lub równorzędnego;
4) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
5) wykaz publikacji;
6) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016
8) klauzula informacyjna dla kandydata i klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym ( RODO-formularz do pobrania).
Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być
przydatne w rozstrzygnięciu konkursu
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a
jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania

