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Gdańsk, 15 grudnia 2016 r. 
                                                        DZIEKAN 

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH  

UNIWERSYTETU  GDAŃSKIEGO  

zgodnie z art. 118a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na 

podstawie zgody wyrażonej przez JM Rektora UG w dniu 14 grudnia 2016 r.,  

ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko  

profesora nadzwyczajnego 

                                          w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1, 114 

ust. 6 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz.572 z 

późn.zm.) oraz w § 81 Statutu UG i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie: 

 
INSTYTUCJA: Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego 

MIASTO:     Gdańsk 

STANOWISKO:   profesor nadzwyczajny 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  filozofia  

DATA OGŁOSZENIA: 16 grudzień 2016 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  16 styczeń 2017 r. 

 

OPIS 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa poszukuje kandydata na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego. 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

- stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofia 

- znaczący dorobek naukowy w problematyce estetyki, w tym w historii estetyki polskiej 

- doświadczenie dydaktyczne 

- czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych 

- obowiązek przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w 

języku obcym 

 

 

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ: 

 

 podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG 

 kwestionariusz osobowy 

 życiorys – CV 

 odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego) 

 informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem  
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publikacji 

 oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy 

 

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy przesłać do dnia 16 stycznia 2017 r. na adres:  

Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, tel. 58-523-45-15 

Z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 stycznia 2017 r. Brak złożenia 

kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia 

kandydatury zainteresowanego bez wezwania do  uzupełnienia braków.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nie 

przekraczającym 2 m-cy - liczonych od daty terminu składania ofert.  

3.  Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.  

4. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

5.  Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych zastrzega sobie prawo do 

zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały 

zaakceptowane przez Komisję Konkursową, nie będą informowani o wynikach 

postępowania.  

 

 DZIEKAN 
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 

 

dr hab. Tadeusz Dmochowski 
profesor nadzwyczajny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


