
OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU 

MIASTO: SŁUPSK  

STANOWISKO: ADIUNKT 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  PEDAGOGIKA DZIEDZINA:  NAUKI SPOŁECZNE DATA 

OGŁOSZENIA: 18.10.2019r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.11.2019r. 

LINK DO STRONY: www.apsl.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika, dydaktyka, dydaktyki szczegółowe pedagogiki, edukacja 

inkluzyjna, specjalny potrzeby edukacyjne i opiekuńcze.  

 

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska ADIUNKTA w INSTYTUCIE PEDAGOGIKI 

AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU w pełnym wymiarze czasu pracy,  na czas 

określony, w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze.  

 

Zadania: prowadzenie badań naukowych, współpraca międzynarodowa; realizacja zajęć 

dydaktycznych, wykonywanie prac organizacyjnych. 

 

WYMOGI KONKURSU: 

 posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie 

pedagogiki; 

 posiadanie dorobku naukowego (w języku polskim i obcym) z zakresu dydaktyki 

szczegółowej w dyscyplinie pedagogika, w tym z zakresy pracy z dzieckiem o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych w przestrzeni szkolnej w XX i XXI wieku, 

edukacji włączającej w praktyce szkolnej w wymiarze polskim i międzynarodowym, 

wychowaniu zdrowotnym dzieci w młodszym wieku szkolnym w perspektywie 

temporalnej oraz z zakresu przemian edukacyjnych w Polsce dla dzieci w młodszym 

wieku szkolnym oraz dla dzieci z niepełnosprawnością. 

 udział w konferencjach i seminariach naukowych;  

 doświadczenie dydaktyczne z zakresu: pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i opiekuńczych, edukacji inkluzyjnej, historii edukacji instytucjonalnej 

dla dzieci.  

 przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu pedagogiki, ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów współczesnej dydaktyki, w tym pracy z 

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


dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapii pedagogicznej, edukacji 

inkluzyjnej. 

 sprecyzowane plany rozwoju naukowego. 

 Znajomość obsługi komputera (MS Office). 

 Znajomość języka obcego w stopniu co najmniej dobrym.  

Wymagane dokumenty:  

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

zatrudnienia – konkurs)  

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

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys  

4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego  

5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji  

6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim  

7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 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 do dnia 18 listopada 2019r. : - osobiście lub pocztą na adres:  

Akademia Pomorska w Słupsku 

Instytut Pedagogiki 

Ul. Bohaterów Westerplatte 64 (pok. 225)  

76-200 Słupsk  

Z dopiskiem: „Konkurs na adiunkta 02” 

- pocztą elektroniczną: grzegorz.piekarski@apsl.edu.pl 

W tytule wiadomości podać „Konkurs na adiunkta 02” 

 Rozstrzygnięcie konkursu: 20 listopada 2019 r. 

   

 

 

 

mailto:grzegorz.piekarski@apsl.edu.pl


INSTITUTION: POMERANIAN UNIVERSITY IN SŁUPSK 

CITY: SŁUPSK 

POSITION: ASSISTANT PROFESSOR 

 

DISCIPLINE OF SCIENCE:  EDUCATION FIELD:  SOCIAL SCIENCES 

KEYWORDS: pedagogy, didactics, detailed didactics of pedagogy, inclusion 

education, special educational and caring Leeds.  

 

The purpose of the competition is to fill the position of ASSISTANT PROFESSOR IN THE 

EARLY EDUCATION AND COMPARATIVE SYSTEMS IN THE INSTITUTE OF THE 

POMERANIAN UNIVERSITY IN SŁUPSK IN TEG PEDAGOGY INSTITUTE; full-time, for a 

definite period, at the Pomeranian University as a full-time workplace. 

Tasks: conducting scientific research, international cooperation; conducting didactic classes, 

performing organizational works. 

COMPETITION REQUIREMENTS: 

 having a doctoral degree in humanities or social sciences in the field of pedagogy; 

 possessing scientific achievements (in Polish and a foreign language) in the field of 

detailed didactics in the discipline of pedagogy, including the scope of work with a 

child with special educational needs in the school space in the 20th and 21st century, 

inclusive education in school practice in Polish and international dimension, health 

education of children at a younger school age in a temporal perspective and in the 

field of educational changes in Poland for children at a younger school age and for 

children with disabilities. 

 participation in conferences and scientific seminars; 

 teaching experience in the field of: working with a child with special educational and 

caring needs, inclusive education, and history of institutional education for children. 

 preparation for teaching in the field of pedagogy, with particular emphasis on the 

problems of modern teaching, including working with a child with special educational 

needs, pedagogical therapy, and inclusive education. 

 specific scientific development plans. 

 Computer literacy (MS Office). 

 Knowledge of a foreign language at least a good level. 


