
KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki,  

Zakład Edukacji Wczesnej  

MIASTO: Słupsk 

STANOWISKO: adiunkt 

DZIEDZINA NAUKI: nauki społeczne lub nauki humanistyczne 

DATA OGŁOSZENIA: 20.09.2019 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.10.2019 rt. 

STRONY: www.apsl.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika przedszkolna, organizacja edukacji przedszkolnej, edukacja 

elementarna, metody i teoria kształcenia  

CELEM KONKURSU JEST: obsadzenie stanowiska adiunkta w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie 

Edukacji Wczesnej w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu 

pracy na kierunku studiów: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: jednolite studia magisterskie o 

profilu: ogólnoakademickim.  

ZADANIA: prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, współpraca międzynarodowa, 

realizacja zajęć dydaktycznych, wykonywanie prac organizacyjnych i działalność na rzecz promocji 

Instytutu.  

WYMOGI KONKURSU: 

 posiadanie tytułu magistra pedagogiki z zakresu wychowanie przedszkolne lub wychowanie 

przedszkolne i wczesnoszkolne;  

 posiadanie stopnia naukowego doktora z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych  

 posiadanie dorobku naukowego z zakresu pedagogiki przedszkolnej i/lub wczesnoszkolnej 

 udział w konferencjach i seminariach naukowych; 

 doświadczenie dydaktyczne z zakresu metodologii nauk na poziomie szkolnictwa wyższego; 

 przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu edukacji przedszkolnej i/lub 

wczesnoszkolnej  

 poświadczone kwalifikacje do nauczania języka polskiego  

 sprecyzowane plany rozwoju naukowego. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

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

- konkurs) 

http://www.apsl.edu.pl/
http://apsl.edu.pl/dokumenty


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

2. Kwestionariusz osobowy; 

3. Życiorys; 

4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora; 

5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji; 

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: pedagogika; 

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. 

Zgłoszenia na konkurs należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: 

Akademia Pomorska w Słupsku 

Instytut Pedagogiki 

ul. Boh. Westerplatte 64,  

76-200 Słupsk 

z dopiskiem „Konkurs na adiunkta" 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 23.10.2019 r. 

 

 

 

 

THE PURPOSE is:: filling the post of assistant professor at the Institute of Pedagogy at the Department of Early Education 

full-time work at the Pomeranian University as the basic place of work in the field of study: pre-school and early school 

education: uniform master's studies with a general academic profile. 

 

 

TASKS: conducts research and publication of their results, international cooperation, implementation of didactic classes, 

principles of organizational work and activities for the benefit of Institute's travelers.  

 



REQUIREMENTS OF THE COMPETITION: • holding a PhD degree in the field of pedagogy; • possessing scientific 

achievements in the field of pre-school and / or early school education • participation in conferences and seminars; • didactic 

experience in the field of science methodology at the level of higher education; • preparation for teaching classes in pre-school 

and / or early school education • certified qualifications for teaching Polish • specific scientific development plans.  

 

 

 

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

 Wybór opcji TREŚĆ 

Stanowisko  adiunkt 

Stanowisko (praca) - dane 

ogólne (max 1000 znaków) 

- Zatrudnienie w Zakładzie Edukacji 

Wczesnej; Wydział Nauk Społecznych; 

Akademia Pomorska w Słupsku. 

Stanowisko (praca) - opis 

(max 3000 znaków) 

 Prowadzenie zajęć oraz ćwiczeń w 

zakresie przedmiotów w zakresie 

pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej  

 

Position  Ph.D. 

Position (work) - generał 

data (max lOOOsigns) 

- 
Employment at the Early Education 

Institute; Faculty of Social Sciences; 

Pomeranian University in Słupsk. 

 

Position (work) - 

description (max 3000 

signs) 

 
Conducting classes and exercises in 

subjects in the field of pre-school and early 

school education 

 

 


