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Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta 

(w zakresie prawa i postępowania administracyjnego) 
w Instyntcie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego 

Do konkursu mogą przystąptć osoby, które spelmają warunki okreś lone wart. 11 3 1 art. 116 Ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolntctwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) 
oraz w Statucie Untwersytetu Szczectńskiego i odpowiadają krytenom wskazanym w konkursie. 

Konkurs jest ptetwszym etapem procedury zatrudniania na stanowtsku nauczyciela akademickiego, a jego 
pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

1. oświadczeme o spełnianiu wymogów określonych wart. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) (formularz 
do pobrania); 

2. wniosek o zatrudnienie; 
3. życiorys i k-westionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnieme (formularz do pobrania); 
..J.. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora 

w dziedzinie nauk prawnych: 
5. dokument (lub jego uwierzytelnioną koptę) potwierd zający uzyskanie dyplomu magistra prawa 

z oceną co najmniej ..J.,O; 
6. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizatorskim lub 

oświadczenie o ich braku; 
7. oświadczenie stwierdzaJące, że Uniwersytet SzczeCiński będzie podstawowym miejscem pracy 

(formularz do pobrania); 
8. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet SzczeCiński danych osobowych związanych 

z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do 
pobrania). 

Kandydat może też z l ożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być 

przydatne 
w rozstrzygnięciu konkursu. 

Formularze do pobrania na stronie: http: //dso.usz.edu.pl / dmki / . 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesiać na adres: 
Uniwersytet Szczeciński 
WydziaJ Prawa i Admmistracji 
ul. Narutowicza 17A (pok.116) 
70-240 Szczecin 

Termin składania dokumentów uplywa w dniu 23 stycznia 2020 r. 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie 
podlegają rozpatrzemu. 

Uczelma nie zapewnia mieszkania. 


