
Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego 

w Zakładzie Resocjalizacji 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 

MIASTO: Białystok  

STANOWISKO: profesor zwyczajny 

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika 

DATA OGŁOSZENIA: 15 grudnia  2016r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 stycznia 2017r. 

LINK DO STRONY: http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/  

SŁOWA KLUCZOWE: konkurs, profesor zwyczajny, pedagogika, resocjalizacja 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 oraz 

114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.  (Dz .U.z 2012r.poz.572 z 

późn. zm.)  

Kandydaci winni złożyć w pokoju nr 1, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 15-328 Białystok 

ul. Świerkowa 20, w terminie do 12 stycznia 2017r., następujące dokumenty:  

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora 

2. Odpis postanowienia nadania tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych lub 

społecznych 

3. Odpis dyplomu doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych 

4. Kwestionariusz osobowy 

5. Życiorys naukowy z uwzględnieniem działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjne 

 6.Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, wykorzystanie 

i przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb postępowania konkursowego (zgodnie z 

ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)j  

7 Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich pięciu lat 

8 Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku po 

przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla 

kandydata podstawowym miejscem pracy  

9 Udokumentowany dorobek teoretyczno-badawczy w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej 

10. Doświadczenie w pracy organizacyjnej, związanej z działalnością uczelni wyższej 

11 Wskazana znajomość specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie z założeniami 

Procesu Bolońskiego 

Kandydat powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego.  

 

Dokumenty należy składać w pok. 01 Wydziału Pedagogiki i Psychologii 15-328 Białystok,                       

ul. Świerkowa 20 
 

Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą 

informowani o wynikach postępowania.  

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 28 lutego 2017r.  

 
Białystok, dnia 15 grudnia 2016r. 

http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/

