Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2017 Rektora UKSW
z dnia 25 września 2017r
.

FORMULARZ WNIOSKU DOTYCZĄCEGO OTWARCIA KONKURSU NA
STANOWISKO ADIUNKTA
NOTICE OF COMPETITION FOR ASSISTANT PROFESSOR
Jednostka organizacyjna/
Institution
Stanowisko/Position
Dyscyplina naukowa /Academic
discipline
Specjalność/Specialty
Data otwarcia i przewidywanego
zamknięcia konkursu/ Beginning and
expected closure of competition
Miejsce publikacji ogłoszenia/ Website
Termin składania ofert/Period for
submitting application
Opis

Proponowany okres zatrudnienia
Liczba stanowisk/Number of Posts

Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie/
Faculty of Theology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
Adiunkt/Assistant professor
Teologia/Theology
Teologia /Theology
27.02.2018/16.04.2018

www.uksw.edu.pl/www.teologia.uksw.edu.pl
do 27.03.2018
Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki w ustawie z dnia 27 lipca 2005
r Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z poźn. zm.) i Statucie
UKSW oraz warunki konkursu/
Competition applicants must meet the requirements of the Higher Education Act of 27 th
July 2005 (Journal of Law, 2016, item 1842 with subsequent amendments) and the
Statute of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw and conditions of the
competition
do 30.09.2020
1

Zwycięstwo w konkursie nie oznacza zatrudnienia. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału
Winning the competition does not guarantee an employment. Final decision will be made by Rector after consultation with the Faculty Council

I. Warunki konkursu /Conditions of the competition

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r
Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z poźn. zm.) i Statucie UKSW
oraz posiada:












Stopień naukowy doktora nauk teologicznych ze specjalnością w zakresie teologii
religii
Dorobek naukowy z dziedziny: religioznawstwa (w tym komparatystki religii),
nowych ruchów religijnych i kultów (w tym o proweniencji indyjskiej i
dalekowschodniej) oraz ich teologicznej oceny, a także dotyczący tzw. parareligii,
nadto dorobek z zakresu informacji naukowo-bibliograficznej
Doświadczenie w pracy dydaktycznej w wyższej uczelni
Doświadczenie w pracy pedagogicznej
Gotowość do zaangażowania się w działalność Wydziału (praca w komisjach, zajęcia
dydaktyczne, praca naukowa)
Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (dla obcokrajowców: poziom
C1);
Udział w konferencjach naukowych i popularnonaukowych
Udział w realizacji przynajmniej jednego projektu badawczego
Ukończone szkolenia i kursy, w tym z zakresu szkolnictwa i oświaty
Czynne zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy osobom uwikłanym w nowe ruchy
religijne i kulty, w tym ruchy o charakterze destrukcyjnym

Competition applicants must meet the requirements of the Act of 27 July 2005 on Higher
Education (Journal of Laws, 2016, item 1842 with subsequent amendments) and the Statute of
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, and must have:












A Doctor of Theology degree with specialisation in the theology of religion
Scientific achievements in the field of studies of religion (including comparative
religious studies), new religious movements and cults (including those of Indian and
Far Eastern origin) as well as quasi-religions, and their theological assessment;
achievements related to scientific-bibliographic information
Moreover the Candidate should have experience of teaching in the university
Experience in teaching
The willingness to engage in the activities of the Department (work in committees.
Teaching, scientific work)
Fluent written and spoken Polish (for foreigners: the level C1)
Participation in academic and popular science conferences
Participation in the implementation of at least one research project
Competed training courses, including courses related to education
Active involvement in the provision of help to people involved in new religious
movements and cults, including destructive movements

II. Wymagane dokumenty / Required documents

-

-

-

-

podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie z uzasadnieniem. Na podaniu należy
dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.m poz. 922)”
życiorys,
odpis nadania stopnia naukowego
informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,
spełnia wymogi Uchwały Nr 62/2017 Senatu UKSW z dnia 29 czerwca 2017 r. w
sprawie wytycznych dla przeprowadzenia konkursów i postępowań kwalifikacyjnych
oraz przedłużania zatrudnienia nauczycieli akademickich na tym samym stanowisku w
UKSW
oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o
złożeniu oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego.
oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia projektu badawczego
ewentualne inne dokumenty wg. uznania kandydata.

a letter of application addressed to the Rector of the Cardinal Stefan Wyszynski
University, including the following statement: "I hereby consent to Cardinal Stefan
Wyszynski University in Warsaw processing my personal data for the purposes of
recruitment, in accordance with the Act of 29th August, 1997 the Protection of Personal
Data (Journal of Law No. 133, item 883, with subsequent amendments).”

-

-

curriculum vitae,
an authorized copy of degree or certificate confirming academic title,
information about research achievements together with a list of publications,
information about didactic and organizational achievements,
Meet the requirements of Resolution 62/2017 of the Cardinal Stefan Wyszyński
University in Warsaw
a declaration, that in the event of a successful application, the Cardinal Stefan
Wyszyński University in Warsaw shall be the primary place of work and that the
achievements and publications of the candidate shall be affiliated to the Cardinal Stefan
Wyszyński University in Warsaw
the declaration of commitment to submit a research project
any other documents deemed relevant by the candidate.

III. Wygrana w konkursie nie gwarantuje zatrudnienia. Winning the competition does not
guarantee an employment.
IV. Wydział nie zapewnia mieszkania.
Accommodation is not provided by the Faculty.
V. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Teologicznego (ul. Dewajtis 5, 01815 Warszawa, pokój 41) w terminie do 27.03.2018 roku. Odbiór dokumentów osób,
które nie zostały zatrudnione jest osobisty.
Documents should be submitted to the Dean’s office at the Faculty of Theology (ul.
Dewajtis 5, 01-815 Warsaw, Room 41) 27.03.2018. Unsuccessful candidates must pick up
personaly their documents.

