FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
MIASTO: Opole
STANOWISKO: Adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: Z dziedziny nauk społecznych w zakresie pedagogiki
DATA OGŁOSZENIA: 14 XI 2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 XII 2016
LINK DO STRONY: http://www.whp.uni.opole.pl
SŁOWA KLUCZOWE: Adiunkt, nauki społeczne, pedagogika
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania stawiane kandydatowi:
•

Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

•

Posiadanie tytułu magistra pedagogiki;

•

Preferowane jest posiadanie dodatkowego tytułu magistra psychologii;

•

Posiadanie

rekomendacji

instytucji

i

stowarzyszeń

z

zakresu

umiejętności

psychospołecznych;
•

Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z zakresu pedagogiki
opiekuńczej oraz społecznej.

•

W dorobku naukowym: monografia autorska, artykuły w recenzowanych czasopismach
oraz monografiach.

•

Członkostwo i aktywny udział w pracach towarzystw naukowych.

•

Co najmniej 8- letni staż pracy naukowo-dydaktycznej.

•

Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów zarówno z osobami dorosłymi, jak również z
dziećmi i młodzieżą (m. in. z komunikacji, asertywności, budowania zespołu, technik
relaksacyjnych).

•

Kandydaci na stanowisko adiunkta powinni być przygotowani do prowadzenia zajęć
dydaktycznych z następujących przedmiotów: Pedagogika opiekuńcza, Pedagogika
społeczna, Psychologia ogólna i społeczna, Metody pracy z grupą, Psychopedagogiczne
podstawy rozwoju dziecka, Psychologiczne aspekty rozwoju jednostki i rodziny,
Psychopedagogiczne podstawy terapii.

•

Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych.

•

Pełna

dyspozycyjność

w

zakresie

pracy

organizacyjnej

w

Instytucie

Nauk

Pedagogicznych.
•

Zainteresowania badawcze kandydata powinny dotyczyć problematyki pedagogiki
społecznej i opiekuńczej.

•

Znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO.
2. Życiorys zawodowy.
3. Odpis dyplomu doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
4. Dodatkowe dokumenty potwierdzające wykształcenie.
5. Wykaz osiągnięć naukowo-badawczych.
6. Wykaz osiągnięć dydaktycznych.

Komisja zastrzega sobie możliwość rozmowy z wybranymi kandydatami. Nie poinformowanie
kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty, z dopiskiem Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Pedagogicznych
należy złożyć do dnia 14 XII 2016 r. (do godz. 10-tej) w Sekretariacie Instytutu Nauk
Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego p. 321, ul. Oleska 48, 45-052 Opole.

Przyjmowane będą dokumenty osób, które złożą zaświadczenie o gotowości zatrudnienia
w Uniwersytecie Opolskim jako podstawowym miejscu pracy (na I etacie).
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FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Opole University, Faculty of Social Sciences
CITY: Opole
POSITION: Assistant Professor in the Institute of Pedagogical Sciences
DISCIPLINE OF SCIENCE: Social Sciences in the field of Pedagogical Sciences
DATE OF PUBLICATION: 14 November 2016
EXPIRY DATE FOR SUBMITTING OFFERS: 14 December 2016
WEBSITE: http://www.whp.uni.opole.pl
KEY WORDS: assistant professor, social sciences, pedagogy
DESCRIPTION (subject matter, expectations, remarks):
Qualifications required of the applicant:
•

Holding the university degree of Doctor of Social Sciences in the field of Pedagogy;

•

Holding the title of Master of Pedagogy;

•

Preferred holding of the additional title of Master of Psychology;

•

Recommendations from institutions and societies regarding the scope of psycho-social
skills;

•

Documented scientific achievements in the form of publications in the area of pedagogy
of care and social pedagogy;

•

Professional output should include: an original monograph, publication of reviewed
articles in journals, magazines and other monographs;

•

Membership and active participation in works of scientific societies;

•

At least 8 years’ practice of scientific-didactic work;

•

Experience in conducting workshops with both adults and children and youth (among
others in the areas of communications, assertiveness, team formation, relaxation
techniques);

•

The candidate for the post of assistant professor should be prepared to conduct didactic
classes in the following subjects:
- Pedagogy of care;
- Social pedagogy;
- General and social psychology;
- Methods of working with a group;
- Psycho-pedagogical foundations of child development;
- Psychological aspects of development of individuals and families;
- Psycho-pedagogical basics of therapies;

•

Participation in national and international conferences;

•

Full availability regarding the organizational work at the Institute of Pedagogical
Sciences;

•

Candidate’s research interests should relate to the problem area of social pedagogy and
pedagogy of care;

•

Competent knowledge of a foreign language.

Required documents:
1. Application for employment addressed to the Rector of Opole University;
2. Professional curriculum vitae;
3. Copy of the diploma of Doctor of Social Sciences in the field of Pedagogy;
4. Additional documents confirming the type of education held;
5. List of scientific and research achievements;
6. Information about didactic achievements.

The recruitment Commission reserves the right to interview selected candidates. Not informing
the candidate of the results of the competition is tantamount to rejection of the application.
Documents with the note Competition for the position of Assistant Professor in the Institute of
Pedagogical Sciences should be submitted by 14 December 2016 (until 10:00 hours) in the
Secretary's Office of the Institute of Pedagogical Sciences of Opole University, room 321, 48
Oleska Street, 45-052 Opole.

The Commission will consider applications submitted exclusively by those who can present a
written declaration of their readiness to be employed full time in Opole University as their basic
and primary place of work.

