
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 
INSTYTUCJA: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki 
Przestrzennej UAM Poznań 
MIASTO:  Poznań 
STANOWISKO:  adiunkt 
DYSCYPLINA NAUKOWA: gospodarka przestrzenna, projektowanie urbanistyczne 

i architektoniczne 
DATA OGŁOSZENIA:  
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2017 
LINK DO STRONY: http://igsegp.amu.edu.pl/ 
SŁOWA KLUCZOWE: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, 
urbanistyka oraz architektura 
 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie 
Planowania Przestrzennego w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
i Gospodarki Przestrzennej.  
 
Warunki konkursu: 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w Ustawie z dnia 
27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 
z późniejszymi zmianami), art. 114 ust. 5 oraz odpowiadający następującym 
kryteriom kwalifikacyjnym: 

 tytuł inżyniera architekta oraz stopień doktora w zakresie nauk technicznych, 
w dyscyplinie urbanistyki i architektury,  

 dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej, 
planowania przestrzennego, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, 
projektowania urbanistycznego i architektonicznego, gospodarki regionalnej i 
lokalnej oraz problematyki środowiskowej, 

 aktywność naukowa (krajowa i zagraniczna), w tym udział w konferencjach 
naukowych, realizacja projektów badawczych, międzynarodowe kontakty 
naukowe, 

 znajomość języka polskiego, angielskiego i ewentualnie innych języków obcych 
(wskazane potwierdzenie znajomości certyfikatami międzynarodowymi), 

 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń, 

 znajomość metod i technik projektowania urbanistycznego i architektonicznego, 
w tym technik komputerowych: GIS, CAD (AutoCAD, ArchiCAD, Revit, Shetchup) 
oraz programów do obróbki graficznej (Pakiet Corel, Adobe Photoshop) 

 doświadczenie dydaktyczne, w tym zajęcia prowadzone w języku angielskim, 

 doświadczenie zawodowe, projektowe, w Polsce i za granicą. 
 
Wymagane dokumenty: 

 wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w wymiarze całego etatu 
z uzasadnieniem, 

 kwestionariusz osobowy, 

 opinia samodzielnego pracownika nauki, 

 życiorys naukowy, 



 zdjęcia,  

 odpis dyplomu doktora, 

 oświadczenie, że UAM będzie ich podstawowym miejscem pracy, 

 informacje o osiagnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 

 inne dokumenty według uznania kandydata. 
 
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Geograficznych 
i Geologicznych (ul. Tadeusza Krygowskiego 10, 61-670 Poznań) w terminie do 
31.08.2017 r.  
 
 
 
 
 
 


