5/2017/K
KOMUNIKAT
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko starszego wykładowcy
w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej
i Pedagogiki Mediów
Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone
w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.
Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:
1. Nienaganna postawa etyczna.
2. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie pedagogiki,
studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogika, zarządzanie placówkami
oświatowymi, wykształcenie pedagogiczne uzupełnione kursami, szkoleniami z zakresu wychowania
przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji medialnej.
3. Posiadanie znaczącego dorobku naukowego z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz
pedagogiki medialnej, czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na
konferencjach krajowych i międzynarodowych (w tym zagranicznych).
4. Posiadanie doświadczenia w zakresie:
 Wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola, szkoły (stopień awansu zawodowego – nauczyciel
dyplomowany),
 Doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora placówki edukacyjnej,
 Doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni - prowadzenia zajęć dydaktycznych, szczególnie
specjalistycznych ćwiczeń i wykładów z edukacji przedszkolnej, edukacji medialnej, zarządzania
placówkami edukacyjnymi, metodyki pracy z małym dzieckiem,
 Doświadczenie w prowadzeniu terenowych zajęć praktycznych,
 Rzeczoznawca MEN,
 Doświadczenie związane z udziałem w programach Erasmus, Comenius,
 Doświadczenie międzynarodowe – udział w realizacji projektów w placówkach oświatowych oraz uczelniach
wyższych,
5. Posiadanie doświadczenia badawczego i praktycznego w zakresie:
 Pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 Kształcenia kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół,
6. Zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz uczelni wyższej (praca w komisjach wydziałowych,
zespołach eksperckich itp.).
7. Skonkretyzowane plany odnoszące się do awansu naukowego.
8. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej
i dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni.
Informacja: obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu,
2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
3. Kwestionariusz osobowy,
4. Kopie dyplomów: mgr, dr,
5. Spis publikacji,
6. Informacje o udziale w konferencjach naukowych,
7.Informacje o działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej na rzecz uczelni wyższej,
8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym,

10. Oświadczenie, że Uniwersytet Śląski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
(art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym),
11.Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania
go do minimum kadrowego kierunku na studia pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych studiach
magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim.
Informacja:
Wszystkie dokumenty proszę składać w 2 egzemplarzach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu.
Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału,
po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę wyłącznie na okres dwóch lat.
Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas określony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wyżej wymienionych
dokumentów w Dziekanacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii, p. 120,
ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, tel. 32-3599-794, do dnia 4.07.2017r.
(powołując się na numer konkursu 5/2017/K).

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Katowice, 20.06.2017
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