Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Socjologii Edukacji i Gerontologii
Społecznej
Formularz dla ogłoszeniodawców
MIASTO: Białystok
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika, socjologia
DATA OGŁOSZENIA: 19 września 2018r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 października 2018 r.
LINK DO STRONY: http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/
SŁOWA KLUCZOWE: konkurs, asystent, pedagogika , socjologia, gerontologia, praca
socjalna,
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 2005 roku (Dz. U. z 2012 poz. 572
z późn. zm.).
Kandydaci winni złożyć dokumenty w pokoju nr A1, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20, w terminie do 3 października 2018 roku.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
2. Kwestionariusz osobowy.
3. Życiorys naukowy z uwzględnieniem dorobku naukowo-badawczego
4. Odpis dyplomu magistra w zakresie Pedagogiki lub Pracy Socjalnej
5. Oświadczenie o znajomości języka angielskiego, w stopniu pozwalającym na
prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami (poziom biegłości B2 wg
europejskiego systemu opisu kształcenia).
6. Oświadczenie o biegłości posługiwania się z technologią informatyczną
7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 z dnia 27 lipca
2005 roku 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.).
8. Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku, po
przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie
dla kandydata podstawowym miejscem pracy.
9. Oświadczenie o znajomości specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie
z założeniami Procesu Bolońskiego.
Kandydat powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego.
Kandydaci, których oferty nie zostaną zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą
informowani o wynikach postępowania.
Rozstrzygniecie konkursu do dnia 15 listopada 2018 roku.
Białystok, 19 września 2018 r.

