Ogłoszenie o konkursie
I.

Nazwa jednostki, dla której ogłasza się konkurs:
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

II.

Numer referencyjny konkursu:
61/GEO/adiunkt/1/2018/Katedra Turystyki i Rekreacji

III.

Określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy i jego usytuowanie w
wewnętrznej strukturze jednostki:
adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji

IV.

Wymiar czasu pracy:
pełny etat

V.

Podstawa nawiązania stosunku pracy:
umowa o pracę

VI.

Przewidywany czas trwania stosunku pracy:
1 rok z możliwością przedłużenia

VII.

zatrudnienie ma stanowić podstawowe miejsce pracy tak/nie:
tak

VIII. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania:
1. stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, nauk ekonomicznych lub
nauk społecznych,
2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca
prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz znajomość języka
angielskiego,
3. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie turystyki i
rekreacji, zarządzania i marketingu,
4. wymagania dotyczące prowadzenia następujących zajęć: Zarządzanie
przedsiębiorstwem turystycznym, Społeczna odpowiedzialność biznesu,
Raportowanie, Przedsiębiorczość w turystyce,
5. realizacja projektów badawczych,
6. czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych,
7. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.
Trzy słowa kluczowe: adiunkt, geografia, turystyka i rekreacja
IX.

Lista dodatkowych dokumentów, które mają być przedstawione:
1. podanie kandydata, kierowane do Prorektora ds. kadry i finansów (na podaniu
należy dopisać: zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z
dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych
innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
aktualnej rekrutacji).
kwestionariusz osobowy
życiorys
odpis/kopia dyplomu o nadaniu stopnia doktora, ewentualnie kserokopie
innych dyplomów
informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (np.
działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim)
oświadczenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie
podstawowym/dodatkowym miejscem pracy
opinia samodzielnego pracownika nauki lub promotora rozprawy doktorskiej
fotografia

X.

Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Dziekanat Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
dokumenty należy przesłać na adres Dziekanat Wydziału Nauk
Geograficznych i Geologicznych, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680
Poznań lub złożyć osobiście w Dziekanacie do Pani mgr Katarzyny
Piotrowskiej do dnia 12.09.2018 r.

XI.

Sposób weryfikacji kwalifikacji kandydatów:
Analiza dokumentacji złożonej przez wnioskodawców w wyznaczonym
terminie.

XII.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:
18.09.2018 r.

