Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w
Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa
Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca
2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego .
Zatrudnienie od 1 października 2017 roku.
Warunki jakie winien spełniać kandydat:
Stanowisko przeznaczone jest dla kandydata posiadającego stopień naukowy doktora w zakresie
kulturoznawstwa.
■ kandydat musi posiadać dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa
■ udokumentowany dorobek w zakresie zarówno teorii oraz filozofii kultury, jak i filozofii humanistyki ze
szczególnym uwzględnieniem nowej humanistyki (posthumanistyka, studia nad pamięcią, studia
środowiskowe, badania krajobrazu i kultury audiowizualnej),
■ dobrze widziana jest znajomość wrocławskiej, aksjologicznie zorientowanej teorii kultury oraz orientacja w
zjawiskach kultury współczesnej
■ znaczący dorobek naukowy, poświadczony aktywnym uczestnictwem w ogólnopolskim i
międzynarodowym życiu naukowym (konferencje, granty i inne projekty)
■ wszystkie programy zajęć w Instytucie Kulturoznawstwa są autorskie, dlatego do współpracy zaprasza
się osoby twórcze i samodzielne w pracy naukowej
■ pożądana jest umiejętność pracy w zespole oraz talent pedagogiczny, kreatywność w animowaniu
studentów do realizowania oryginalnych projektów badawczych
■ aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
■ doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
■ inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów
■ dyspozycyjność.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :
1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
2. kwestionariusz osobowy
3. życiorys
4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych ,
dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach,
wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne
5. wykaz publikacji
6. opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą
stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora z dziedziny objętej
zainteresowaniami kandydata lub dziedziny pokrewnej
7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48
we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 21 września 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we
wrześniu 2017 r.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U, Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w
zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego

