
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
 
INSTYTUCJA: Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie, 
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego 
 
MIASTO: SŁUPSK  
 
STANOWISKO: Adiunkt 
 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o bezpieczeństwie  
 
DZIEDZINA: nauki społeczne 
 
DATA OGŁOSZENIA: 8 lipca 2019 r. 
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 sierpnia 2019 r. 
 
LINK DO STRONY: http://apsl.nowybip.pl/praca-dla-naukowcow 

 
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, bezpieczeństwo, cyberprzestrzeń 
 
OPIS: 
Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska adiunkta w Zakładzie Inżynierii Cyberprzestrzeni 
w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, 
w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy. 
 
Zadania:  

 prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, 

 opracowanie wniosków i realizacja krajowych oraz międzynarodowych projektów 

naukowych, 

 prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów związanych z  IT, 

 praca organizacyjna na rzecz Akademii Pomorskiej. 

Kandydat na stanowisko adiunkta powinien: 

I. Posiadać stopień doktora,  
II. Posiadać również: 
a. opublikowany dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza dotyczący 

społeczeństwa informacyjnego, cybermediów, cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa w 
cyberprzestrzenii, 

b. zaawansowane w realizacji opracowania naukowe w zakresie nauk o bezpieczeństwie do 
opublikowania w okresie 2019-2020, 

c. doświadczenie w prowadzeniu akademickich zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów IT 
i przedmiotów pokrewnych, 

III. Dodatkowymi atutami kandydata będzie: 
d. preferowana biegła znajomość języka angielskiego. 
 

Wymagane dokumenty:  
(druki do pobrania ze strony https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-

spraw-socjalnych  - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – konkurs) 

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

http://apsl.nowybip.pl/praca-dla-naukowcow
https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych
https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych


2. Kwestionariusz osobowy.  
3. Życiorys. 
4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego.  
5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 
6. Informacje o dorobku dydaktycznym, organizatorskim. 
7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 1668). 
8. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku 

będzie podstawowym miejscem pracy.  
9. 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:  
 

Akademia Pomorska w Słupsku  

Instytut Bezpieczeństwa Narodowego AP w Słupsku 

ul. Kozietulskiego 6-7 (pok. 72) 

76-200 Słupsk 

 

  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkt IBN – K7”  
 

lub 

- pocztą elektroniczną: sekretariat.bn@apsl.edu.pl 

  o tytule wiadomości „Konkurs na stanowisko adiunkt IBN – K7” 

 
Rozstrzygnięcie konkursu:  21 sierpnia 2019 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat.bn@apsl.edu.pl


ZAŁĄCZNIK nr 2 do pisma R-WiP/0640/45/2011 
 

 Wybór opcji TREŚĆ 

Stanowisko  Adiunkt 

Stanowisko (praca) – dane 
ogólne (max 1000 znaków) 
*np. zatrudnienie w katedrze… 
w ramach wydziału…(podać 
pełne nazwy) 

 DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK o ZARZĄDZANIU i 
BEZPIECZEŃSTWIE AKADEMII POMORSKIEJ w 
SŁUPSKU OGŁASZA KONKURS 
na stanowisko adiunkta w Instytucie 
Bezpieczeństwa Narodowego  
w zakresie: nauk o bezpieczeństwie 

Stanowisko (praca) –….. 
, opis (max 3000 znaków) 
*np. praca w zespole w ramach 
badań … 
 

 Zatrudnienie na stanowisku adiunkta. Wymagania:  
1. Tytuł doktora w dziedzinie nauk społecznych, 
dyscyplina nauki o bezpieczeństwie.  
2.Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie 
nauk o bezpieczeństwie zwłaszcza dotyczący 
społeczeństwa informacyjnego, cybermediów, 
cyberprzestrzeni i bezpieczeństwa w 
cyberprzestrzenii.        
3. Doświadczenie w prowadzeniu akademickich 
zajęć dydaktycznych z zakresu szeroko pojętego 
bezpieczeństwa. 
4. Doświadczenie w realizacji akademickich 
projektów rozwojowych lub naukowych. 
5. Silna motywacja do pracy naukowej i 
dydaktycznej. 

 

 

 

 

 

 

  



INSTITUTION: Pomeranian University in Slupsk,  Faculty of Management and National Security,  

Institute of National Security, Department of Cyber Security 

POSITION: Assistant Professor  

ACADEMIC DISCIPLINE: Safety 

FIELDS OF STUDY:  Social studies 

 

KEYWORDS: Associate professor, cyber security, safety 

DESCRIPTION: The aim of the competition is to fill the position of Assistant Professor in the 

Department of Cyber Security in Institute of National Security, in full-time, at the Pomeranian 

University as a basic place of work, first-cycle studies in the field of national security, practical profile. 

 

Duties: 

 Conducting didactic classes with students, 

 Creation of research projects and implementation of national and international scientific and 

development projects, 

 Organizational work for the Pomeranian University. 

 

Requirements: 

I. The candidate should fulfill following requirements: 

 PhD title in  the field of social sciences in the discipline of safety, 

 documented scientific and didactic achievements in the field of safety, 

 experience in conducting academic didactic classes in subjects connected with safety, 

 experience in obtaining funds for scientific research, 

 organizational skills in managing and managing scientific teams, 

 strong motivation for scientific and didactic work. 

 

 


