Warunki konkursów na stanowiska adiunktów (2 etaty) w Instytucie Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM:
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późniejszymi
zmianami), art. 114 ust. 5 oraz odpowiadający następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Dyplom doktora w obszarze wiedzy nauk przyrodniczych, dziedzina nauki o Ziemi,
dyscyplina geografia.
2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z zakresu
geografii społeczno-ekonomicznej lub gospodarki przestrzennej.
3. Znajomość technik komputerowych wykorzystywanych w geografii społecznoekonomicznej lub gospodarce przestrzennej.
4. Dorobek publikacyjny o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym
przedstawienie 3 wybranych opublikowanych prac naukowych.
5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego.
6. Znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego (w mowie i piśmie).
7. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze
źródeł zewnętrznych
8. Plan badawczy na kolejne 3 lata.
9. Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i
międzynarodowych.
Kandydaci, którzy złożą w terminie aplikacje spełniające wymogi merytoryczne określone w
warunkach konkursu będą proszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 10
września 2018r., o godzinie 9.00 w sali 103 Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i
Gospodarki Przestrzennej UAM, Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10,
61-680 POZNAŃ.
Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty:
1.

podanie do JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
W podaniu winna być umieszczona klauzula: 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 ze zmianami).

2.

kwestionariusz osobowy

3.

życiorys z klauzulą zgody:
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 dotychczasowego zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

4.

odpis/kopia dyplomu o nadaniu stopnia doktora

5.

informacje o aktywności oraz dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

6.

deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym
miejscem pracy

Termin składania aplikacji: 31 sierpnia 2018r. Kompletne aplikacje w zamkniętych kopertach
zaadresowanych na dyrektora Instytutu z dopiskiem „aplikacja na konkurs na stanowisko
adiunkta” należy złożyć do Sekretariatu Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i
Gospodarki Przestrzennej UAM, Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10,
61-680 POZNAŃ.
Termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej: 10 września 2018r., godzina 9.00, sala
103 Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Collegium
Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 POZNAŃ.

Skład komisji konkursowej :
dr hab., prof UAM Paweł Churski – przewodniczący
dr hab., prof. UAM Eliza Kalbarczyk – członek komisji
dr hab. Krzysztof Stachowiak – członek komisji
prof. dr hab. Jerzy Parysek – członek komisji
dr Emilia Bogacka – członek komisji

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
3) Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji
na wskazane stanowisko pracy.
4) Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust.
1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z
późn. zm.).
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od
zakończenia procesu rekrutacji.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana
danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w
pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.

