FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
Numer referencyjny: 192/WNS/adiunkt/2/2016
INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk
Społecznych, Instytut Psychologii
MIASTO: Poznań
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OGŁOSZENIA: 3. kwietnia 2017 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19. kwietnia 2017 r.
LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE:
Liczba etatów: 1
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk
Społecznych UAM. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.
1365, z późn. zm.) oraz §118 Statutu UAM (Uchwała Senatu UAM nr 7/2015 z późn. zm.).
Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii.
2. Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.
3. Udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie psychologii, w szczególności
dotyczący seksualności człowieka, w tym problematyki przemocy seksualnej,
opublikowany w wysoko punktowanych czasopismach naukowych.
4. Udział w grantach i projektach naukowo-badawczych.
5. Udokumentowane osiągnięcia organizacyjne (w tym zwłaszcza w zakresie organizacji
konferencji naukowych, prowadzenia kół naukowych).
6. Doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej w języku polskim oraz angielskim w
dziedzinie psychologii, w szczególności dotyczące seksualności człowieka.
7. Udokumentowane certyfikatem kompetencje kliniczne w zakresie seksuologii.
8. Biegła znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiego.

Dokumenty wymagane od kandydata:
1. podanie
Na podaniu należy dopisać: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami
2. kwestionariusz osobowy
3. życiorys
4. odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora
5. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym z uwzględnieniem
zamieszczonych powyżej wymogów
Dokumenty konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk
Społecznych UAM (adres: 60-568 Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 C, pok. nr 11).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie zapewnia mieszkania.

INSTITUTION: Adam Mickiewicz University – Faculty of Social Sciences – Institute of
Psychology
CITY: Poznań
POSITION: Assistant Professor (adjunct)
DISCIPLINE: psychology
POSTED: April 3rd, 2017
EXPIRES: April 19th, 2017
WEBSITE: www.amu.edu.pl
KEY WORDS:
the number of jobs: 1
Dean of Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland, is seeking
for a candidate for assistant professor at the Institute of Psychology.
Requirements for candidates:
1. MA degree in psychology.
2. PhD in psychology.
3. Good publication record in psychology, in particular on human sexuality, including sexual
violence issues.
4. Participation in grants and research projects.
5. Organizational achievements (in particular in organization of conferences, supervision of
student research groups).
6. Experience in academic teaching in Polish and English in psychology, in particular in
human sexuality.
7. Certified clinical competence in sexology.
8. Good command of written and spoken Polish and English.

The application must include:
1.
2.
3.
4.

a letter of application;
curriculum vitae;
certified copy of educational certificate;
list of publications; research record; information about prior positions,
including pedagogical and administrative experience;

The position of a assistant professor position may apply to a person who meets the
requirements of art.109 of the Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (Dz. U. No 164,
pos. 1365 with subsequent amendments) and § 118 of the Statute of the AMU.
The application must be submitted to Dean’s Office, AMU Faculty of Social Sciences
address: PL 61-568 Poznań, ul. A. Szamarzewskiego 89 C, room 11.
AMU does not provide housing.

