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Gdańsk, 20 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 

adiunkta 

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: adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia 

DATA OGŁOSZENIA: 20 grudnia 2016 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 28 lutego 2017 

 

OPIS: 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w 

Zakładzie Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii. Od osoby zatrudnionej oczekiwać się 

będzie prowadzenia badań z zakresu filozofii matematycznej, prowadzenia zajęć 

dydaktycznych ok. 230 godzin w roku akademickim, aplikowania o granty badawcze, 

uczestnictwa w badaniach prowadzonych w Zakładzie, uczestnictwa w życiu Instytutu, oraz, 

w razie konieczności, realizowania obowiązków organizacyjnych na Uczelni. 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia, lub stopień doktora w 

dziedzinie związanej z filozofią matematyczną 

- doświadczenie dydaktyczne 

-   dorobek naukowy w zakresie filozofii matematycznej, publikacje w czasopismach 

międzynarodowych 

Od kandydatów angielskojęzycznych znajomość języka polskiego nie jest wymagana. 

 

Zgłoszenie powinno być przesłane w formie papierowej i elektronicznej. 

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE W FORMIE PAPIEROWEJ 

POWINNO ZAWIERAĆ: 

1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG 
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2. Kwestionariusz osobowy (wzór pobrany ze strony UG 

http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami) 

3. Życiorys zawierający informacje o doświadczeniu badawczym i publikacjach 

4. List motywacyjny opisujący plany naukowe na następne 2 lata (ok. 1000 słów) 

5. Odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego) 

6. Oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy 

 

ZGŁOSZENIE PRZESŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

Wersja elektroniczna przesłana mailem powinna być przygotowana w formie jednego pliku 

PDF, z nazwą składającą się z nazwiska i imienia kandydata (np. URBANIAK-RAFAL.PDF) 

oraz składać się z następujących elementów w podanej kolejności: 

1. Strona tytułowa zawierająca imię i nazwisko kandydata, dane kontaktowe, z adresem 

mailowym włącznie, oraz dane kontaktowe do dwóch pracowników naukowych, do 

których można się zwrócić w razie potrzeby z prośbą o rekomendacje (które zostaną 

dostarczone w ciągu dwóch tygodni od przesłania prośby) 

2. CV, włącznie z listą publikacji oraz opisem doświadczeń badawczych i dydaktycznych 

3.   List motywacyjny opisujący plany naukowe na następne 2 lata (ok. 1000 słów) 

4.   Przykładowa publikacja niezwiązana z pracą doktorską (jeżeli jest) 

5.   Praca doktorska 

6.   Skan dyplomu doktorskiego 

ZGŁOSZENIA NA KONKURS należy składać do dnia 28 lutego 2017 (dla wersji 

papierowej obowiązuje data stempla pocztowego). 

Wersje papierowe należy przesyłać z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta” na adres:  

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

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

 

Wersje elektroniczne należy wysłać na adres email (tytuł maila: “Konkurs na stanowisko 

adiunkta”): 

 ifis@univ.gda.pl 

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela dr hab. Rafał Urbaniak, profesor nadzwyczajny 

UG, rfl.urbaniak@gmail.com  

 

Harmonogram: 

- Ostateczny termin przesyłania wniosków: 28 lutego 2017 

http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
mailto:ifis@univ.gda.pl
mailto:rfl.urbaniak@gmail.com
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- Decyzja o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata: 8 marca 2017 

- Możliwy termin rozmowy kwalifikacyjnej (osobiście lub online): 20-30 marca 2017 

- Decyzja: do 28 kwietnia 2017 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Dokumenty powinny być w języku polskim lub angielskim. Termin składania dokumentów 

upływa z dniem 28 lutego 2017 r. Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższym 

terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków. 

Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie nieprzekraczającym 

2 miesięcy liczonych od terminu składania ofert. 

Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych zastrzega sobie prawo do zamknięcia 

konkursu bez wyboru kandydata. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez 

Komisję Konkursową będą informowani o wynikach postępowania. 

 

DZIEKAN 
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 

Dr hab. Tadeusz Dmochowski 

                                                          profesor nadzwyczajny 
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CALL FOR APPLICATIONS 

 

Assistant Professorship (“adiunkt” in Polish terminology) in the Chair of Logic, Philosophy 

of Science and Epistemology is available at the Department of Philosophy, Sociology and 

Journalism, University of Gdansk, Poland. The position is to start on July-September 1, 2017, 

for a fixed period of time with the possibility of extension. Decisions about the exact 

beginning date of the contract   and the number of years will be made during the hiring 

process. 

The successful candidate will be expected to do research in mathematical philosophy, teach 

about 230 hrs per academic year, apply for external research funding, participate in the research 

activities of the Chair, in the life of the department, and in the administrative work as necessary. 

 

Candidates for Assistant Professorship are required to: 

- have a PhD in a discipline relevant to mathematical philosophy, 

- have relevant teaching experience, 

- have carried out research in mathematical philosophy, publishing in international 

journals in the field. 

English speakers are not required to speak Polish. 

 

Applications should be submitted in (both) paper and digital versions. 

PAPER VERSIONS should be composed of: 

1.  An application letter for employment to the Rector of the University of Gdansk, Professor 

Jerzy Piotr Gwizdała (this is just an open-format letter stating the intention) 

2.  The application form obtained from the University of Gdansk webpage 

http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami (titled in Polish 

‘Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie JĘZYK ANGIELSKI’, 

the form itself is in English). 

3. Academic CV 

4.  A covering letter describing in ca 1000 words the research plans for the next two years 

5. A copy of the PhD diploma. 

Paper applications are to be sent by February 28, 2017 to: 

http://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_zarzadzania_kadrami
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Institute of Philosophy, Sociology and Journalism, Faculty of Social Sciences, University of 

Gdansk, Bazynskiego 4, 80-309 Gdansk, Poland. Telephone number (+48) 58-523-45-15 

with a note on the envelope „Application for Assistant Professorship” (What matters is the 

sending date on the stamp, as long as the digital application reaches the department by 

February 28). 

 

 

DIGITAL VERSIONS  

should be sent by email, in the form of a single PDF file named <LAST NAME>-<FIRST 

NAME>.PDF (e.g. URBANIAK-RAFAL.PDF).  

Each digital application should be composed of the following parts (in the following order): 

1. Title page with name and contact data (including email address), listing also two referees 

who might be contacted with referee letter request (to be sent within two weeks from the 

request) if the application is shortlisted 

2. CV, including a publication list and describing relevant education and research experience 

3. A covering letter describing in ca 1000 words research plans for the next two years 

4. A sample paper, not related to the PhD thesis (if such a paper exists) 

5.  PhD thesis 

6.  Scanned version of the PhD diploma 

Digital applications are to be sent also by February 28, 2017 to: ifis@univ.gda.pl 

 

Timeline: 

- Application deadline: February 28, 2017 

- Shortlisting decisions: March 8, 2017 

- Potential Skype interviews: March 20-30, 2017 

- Decision: April 28, 2017 

 

ADDITIONAL INFORMATION 

Applications should be made in Polish or English. Incomplete applications will be rejected 

without further notice.  

The decision will be made within two months from the application deadline. 

The decision is final with no right to appeal.  

The University doesn’t provide housing.  

mailto:ifis@univ.gda.pl
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The University reserves the right to close the hiring process without selecting a candidate. 

Candidates whose applications have been rejected will be informed. 

 

Further information about the University of Gdansk can be obtained at: http://en.ug.edu.pl/ 

Further information about Gdansk can be obtained at: http://www.poland.travel/en/gdansk 

 

For informal inquiries, please contact prof. dr hab. Rafal Urbaniak at rfl.urbaniak@gmail.com. 

 

DEAN OF 
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 

PROFESSOR Tadeusz Dmochowski 

  

http://en.ug.edu.pl/
http://www.poland.travel/en/gdansk
mailto:rfl.urbaniak@gmail.com

