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 Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza 

konkurs na stanowisko: 
- profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii XX wieku w Instytucie Historii Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, 
specjalność: historia najnowsza i dydaktyka historii.  

- Język wykładowy: polski. 
- Słowa kluczowe: nauki historyczne, historia najnowsza, dydaktyka historii.  
- Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi zawarte w art. 109, art. 115 ust.1 oraz 

art.118 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz.U. 2012, 572, 
tj. z późn.zm.): 

- posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego (upłynęło co najmniej 
12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego), 

- posiadają minimum dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w szkole wyŜszej o dorobku 
uwzględniającym historię najnowszą i dydaktykę historii, publikacje w punktowanych czasopismach 
naukowych, tomach pokonferencyjnych, czynny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych 
oraz współorganizowanie konferencji międzynarodowych. 

 Wykaz wymaganych dokumentów (składanych w dwóch egzemplarzach): 
- podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku; 
- kwestionariusz osobowy; 
- odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego (w zaleŜności od 

statusu naukowego kandydata) lub równorzędna decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; 
- skróconą charakterystykę dorobku naukowego lub artystycznego oraz kształcenia młodej kadry 

naukowej; 
- informację na temat działalności naukowej lub artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej; 
- oświadczenie, Ŝe Akademia jest lub będzie podstawowym miejscem pracy  z dniem zatrudnienia oraz o 

wyraŜeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; 

- oświadczenie dające jednostce uprawnienie do nadawania stopni naukowych; 
- poświadczone kopie 2 recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub 

postępowania o nadanie tytułu, jeśli były one sporządzone dla postępowania w okresie 
nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub daty 
zatwierdzenia stopnia naukowego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, lub 2 listy 
rekomendacyjne sporządzone przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami 
Akademii oraz dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, potwierdzające, Ŝe kandydat spełnia 
wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie.  

Podania w związku z konkursem proszę składać w Dziekanacie Wydziału Filologiczno-Historycznego 
AJD Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36 a  pok. 9 do dnia 3.IV.2014 r. tel. (34)370-42-60 

Termin rozstrzygnięcia konkursu –9.IV.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


