
Załącznik nr 1  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: Akademia Pomorska 

MIASTO: Słupsk 

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia   

DZIEDZINA: nauki humanistyczne 

DATA OGŁOSZENIA: 21.04.2017 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.09.2017 r.   

LINK DO STRONY: www.apsl.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: historia starożytna  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska:  profesor nadzwyczajny  

w Instytucie/Katedrze:  Instytut Historii i Politologii  

w pełnym wymiarze czasu pracy  

w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy 

z zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów:  historia  

stopnia: pierwszego i drugiego   o profilu: ogólnoakademckim   

 
Zadania: prowadzenie badań naukowych, współpraca międzynarodowa, kształcenie młodej kadry 
naukowej, realizacja zajęć dydaktycznych (w tym seminarium dyplomowego), wykonywanie prac 
organizacyjnych. 
 
Wymagania: konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Pracowni 
Historii Starożytnej. Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Wykazać udokumentowany dorobek 
naukowy w zakresie historii starożytnej. Posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 
i seminaryjnych. 

Wymagane dokumenty:  

(druki do pobrania ze strony http://apsl.edu.pl/dokumenty - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – 
konkurs) 

 
1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do JM Rektora AP w Słupsku) 

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys 

4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego 

5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji 

http://apsl.edu.pl/dokumenty


6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim 

7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z 27.07. 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135, 2281.)  

9. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku 

będzie podstawowym miejscem pracy  

10. Zgoda kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów:  historia 

11. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie 

mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu 

 

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć: 

- osobiście lub pocztą na adres: Instytut Historii i Politologii  w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-

200 Słupsk    

- pocztą elektroniczną: ih@apsl.edu.pl 

  

Rozstrzygnięcie konkursu:  20.09.2017 r.  

 


