
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach   

MIASTO: Katowice  

STANOWISKO: adiunkt  w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów  
(1 etat) 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej i pokrewne. 

DATA OGŁOSZENIA: 16 maja 2016r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6 czerwca 2016r. 

LINK DO STRONY: http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-informatyki-i-

komunikacji/konkursy.html 

SŁOWA KLUCZOWE: komunikacja  masowa, prasoznawstwo, historia mediów, teoria komunikacji, etyka 

mediów, etyka zarządzania, logika, retoryka, erystyka, argumentacja 

Kandydaci  powinni spełniać łącznie następujące wymagania: 

• posiadać stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych  (preferowane: 

 w zakresie nauki o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, historia lub pokrewne), 

• posiadać znaczący dorobek naukowy w zakresie problematyki nauk o mediach, nauk o poznaniu  

i komunikacji społecznej, historii (ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski, historii mediów, 

oraz problematyki śląskoznawczej), 

• posiadać udokumentowane przygotowanie i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów na 

kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, 

• posiadać doświadczenie, predyspozycje i pozytywną motywację do pracy naukowej, dydaktycznej               

i organizacyjnej, 

• dobra znajomość języków obcych, 

• dyspozycyjność,  

• złożyć oświadczenie, że Uniwersytet Ekonomiczny będzie dla kandydata pierwszym/podstawowym  

miejscem pracy. 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie n/w dokumentów:  

• podanie do JM Rektora o zatrudnienie, 

• odpis aktu nadania tytułu naukowego lub dyplomu doktora (w zależności od statusu 

naukowego kandydata) lub równorzędna decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni  i Tytułów, 

• kwestionariusz osobowy z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych               

w zakresie podanym w dokumentach aplikacyjnych przez administratora danych – Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 50, w celu przeprowadzenia 

procesu rekrutacyjnego na wskazane wyżej stanowisko pracy, 

• informacja o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych, 

• oświadczenie o niekaralności, 

• oświadczenie – pokrewieństwo (art. 118 ust. 7 Ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym), 

• oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, 

• inne dokumenty związane z warunkami ogłoszonego konkursu. 

 

Termin rozstrzygnięcia  i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2016r. 
 

UWAGI: Komplet dokumentów należy składać u Kierownika Dziekanatu Wydziału Informatyki i Komunikacji, pok. 105 "B" od 

poniedziałku do piątku w godz: 7:30-15:30; ul. Bogucicka 3a, bud. "B" , 40-226 Katowice. 

 


