
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Instytut Nauk Politycznych  

MIASTO: Bydgoszcz  

STANOWISKO: Adiunkt  

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce  

DATA OGŁOSZENIA: 03.07.2018 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20.07.2018 

LINK DO STRONY: www.politologia.ukw.edu.pl, www.ukw.edu.pl  

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt w zakresie nauk społecznych  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Teorii Polityki Instytutu Nauk 

Politycznych.  

Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego dyplomu doktora  

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej nauki o polityce, odpowiednim przygotowaniem do 

pracy dydaktycznej i naukowej, znajomością przynajmniej jednego języka obcego.  

Kandydat powinien zajmować się problematyką: metodologii badań społecznych, filozofii i teorii 

polityki. Wspomniane doświadczenie dydaktyczne powinien posiadać w zakresie wyżej wymienionych 

zainteresowań badawczych. 

Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.  

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. podanie  

2. curriculum vitae  

3. wykaz publikacji  

4. informacja o udziale w konferencjach naukowych  

5. informacja o kwalifikacjach dydaktycznych  

6. dyplom lub odpis dyplomu doktora  

7. trzy fotografie  

8. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym miejscem pracy  

9. składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań 

zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.  

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę.  

Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem 

Rektora UKW.  

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.09.2018  

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  

Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych  

85-671 Bydgoszcz, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pok. 105 

 

 

 



INSTITUTION: Kazimierz Wielki University, Humanities Faculty, Institute of Political Sciences 

CITY: Bydgoszcz 

POSITION: Assistant professor 

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Political sciences 

DATE OF ANNOUNCEMENT: 03.07.2018 

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: 20.07.2018 

LINK:  www.politologia.ukw.edu.pl, www.ukw.edu.pl  

KEYWORDS:  Assistant professor in the field of social sciences 

DESCRIPTION (subject, expectations, remarks): 

The competition concerns the position of an assistant professor at the Faculty of Humanities at the Department of 

Political Theory at the Institute of Political Sciences. 

The requirement to enter the competition is to have a doctorate in the field of social sciences, in the scientific 

discipline of political sciences, an appropriate preparation for didactic and scientific work, and knowledge of at 

least one foreign language.  

The candidate should deal with the following issues:  methodology of social research, philosophy, and theory of 

politics. The candidate should have didactic experience in the fields mentioned above. 

For foreigners, fluent knowledge of the Polish language in speech and writing is required. 

 

REQUIRED DOCUMENTS 

1.application 

2. curriculum vitae  

3. list of publications 

4.  information about participation in scientific conferences 

5. information on teaching qualifications 

6. doctor`s diploma (or copy) 

7. three photos 

8. the candidate's statement that Kazimierz Wielki University  will be his (her) basic place of work 

9. submitted documents should be accompanied by a clause on criminal awareness for making false statements in 

accordance with art. 233 § 1 of the Criminal Code. 

Documents submitted or sent after the submission deadline will not be taken into account. 

On the basis of the documents provided, the selection board makes a selection in accordance with the regulation 

of the Rector of the UKW. 

 

Deadline for the settlement of the competition: 18.09.2018 

 

PLACE OF SUBMISSION OF DOCUMENTS: 

Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych  

85-671 Bydgoszcz, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pok. 105 

 

 

 


