
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
Nr ref. konkursu: 9/IKE/adiunkt/1/2018 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Instytut Kultury Europejskiej) 

MIASTO:  Gniezno 

STANOWISKO:  adiunkt 

WYMIAR CZASU PRACY: pełen etat 

PODSTAWA STUSUNKU PRACY: umowa o pracę na czas nieokreślony;  

(UAM ma stanowić podstawowe miejsce pracy) 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki humanistyczne 

DATA OGŁOSZENIA: 12.03.2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.04.2018 r. 

LINK DO STRONY:  www.ike.amu.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: historia i kultura Europy Wschodniej 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Europy 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej.  
 

I. Warunki konkursu 

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z 
późniejszymi zmianami), Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 
dnia 25.09.2017 oraz posiada: 

- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie historii, 

politologii, kulturoznawstwa, nauk o komunikowaniu, zarzadzaniu lub odpowiedni  

(o zbliżonym profilu); 

- udokumentowany dorobek naukowy w zakresie współczesnej problematyki państw 

Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej; 

- udokumentowana biegła znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego (znajomość 

drugiego języka regionu będzie dodatkowym atutem); 

- udokumentowana znajomość języka angielskiego; 

- udokumentowane doświadczenie organizacyjne i popularyzatorskie; 

- doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych; 

- pożądane doświadczenie zawodowe praktyczne (poza uczelnią wyższą); 

- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiającą prowadzenie zajęć 

dydaktycznych. 



II. Wymagane dokumenty 

1. Podanie do Prorektora UAM ds. kadry i rozwoju uczelni 
2. Kwestionariusz osobowy wraz z dwoma zdjęciami 
3. Curriculum vitae 
4. Uwierzytelniony odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora  
5. Autoreferat 
6. Wykaz publikacji 
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu UAM będzie 

podstawowym miejscem zatrudnienia. 
 

III. Instytut nie zapewnia mieszkania 

IV. Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 k wietnia 2018 r. 

V. Dokumenty nale ży składa ć w Sekretariacie Instytutu Kultury 
Europejskiej: 62-200 Gniezno, ul. J. Kostrzewskiego  5-7 (61-829-48-
00), pok. 1.13. 

VI. Postepowanie konkursowe przeprowadza komisja po wołana przez 
Radę Instytutu. Komisja mo że zaprosi ć kandydata na rozmow ę. 
Przewidywany termin rozstrzygni ęcia konkursu – do 30 kwietnia 2018 
r. Przewidywany termin zatrudnienia – od 1 pa ździernika 2018 r. 



II. FORM FOR EMPLOYERS 
Reference No.: 9/IKE/adiunkt/1/2018  

INSTITUTION Adam Mickiewicz University (Institute of European Culture) 

CITY Gniezno 

POSITION Assistant Professor 

WORKING TIME LIMIT 6 hours per week 

EMPLOYMENT RELATIONSHIP permanent appointment (AMU is to be the 

applicant’s main employer) 

DISCIPLINE humanities 

POSTED  12.03.2018 

EXPIRES 13.04.2018 

WEBSITE www.ike.amu.edu.pl 

KEY WORDS history and culture of Eastern Europe 

DESCRIPTION (field, expectations, comments): 

The Director of the Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University  

in Poznań, Poland, announces a contest for the position of assistant professor at the 

Department of Culture of Eastern and South-Eastern Europe. 

I. Conditions of competition 

The competition May be joined by a person who fulfills the conditions specified in the 
Higher Education Act dated 27/07/2005/ (Journal of Laws of 2005, No. 164, item 
1365 as amended), and in the Statute of Adam Mickiewicz University in Poznań, 
dated 25/06/2017 and holds: 

- doctoral degree in Humanities or Social Sciences, specifically in History, Political 

Science, Cultural Studies, Communication Studies, Management or equivalent (i.e. 

having a similar profile); 

- documented scholarly achievement in research into contemporary issues in countries 

of Eastern and South-Eastern Europe; 

- documented proficiency in Russian or Ukrainian (knowledge of another language in 

the region constitutes additional advantage); 

- documented fluency in English; 

- documented organisational and popularizing contribution; 

- experience in presenting research findings at national and international conferences; 

- practical professional experience outside university highly desirable; 

- written and spoken command of Polish, enabling the applicant to undertake teaching 

in that language. 



II. Required documents 

1. Application to the Vice rector of the AMU for staff and development 
2. Personal data form including two photographs 
3. CV 
4. Certified copy of doctoral degree certificate  
5. Summary of professional accomplishments 
6. List of publications 
7. Declaration from the applicant stating that should they win the competition, 

AMU will be their principal place of employment.  

III. The Institute does not provide housing 

IV. The deadline for submitting the documents expir es on 13 th April, 
2018. 

V. The documents should be submitted at the Front O ffice of the 
Institute of European Culture: 62-200 Gniezno, ul. J. Kostrzewskiego 
5-7 (+48 61-829-48-00), room 1.13. 

VI. The recruitment procedure is conducted by a boa rd appointed by the 
Institute’s Council. The Board may invite candidate s for an interview. 
Final decision is expected to be taken by 30 th April 2018. Expected 
date of employment – from 1 st October 2018. 

 


