
Instytut Zachodni
Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

og asza  konkurs  na  stanowisko
a d i u n k t a

z  zakresu   politologii

Celem konkursu jest wy onienie kandydata o predyspozycjach do pracy
naukowej na stanowisko obj te post powaniem konkursowym.

Wymagane kwalifikacje:
- posiadanie stopnia doktora z zakresu politologii
- bieg a znajomo  j zyka niemieckiego
- dobry stan zdrowia

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- cv z fotografi
- dyplom uko czenia studiów wy szych
- dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora
- opinia promotora
- dokumenty potwierdzaj ce ewentualny przebieg pracy zawodowej
- za wiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy.

Dokumenty mo na nadsy  lub sk ada  osobi cie w sekretariacie Instytutu
Zachodniego,  61-854  Pozna , ul. Mostowa 27  w  godz.  8.00-15.00,  do dnia
10 czerwca 2009 roku.

O dalszym trybie post powania konkursowego kandydaci zostan  powiadomieni
drog  korespondencyjn .

Pozna , 08.05.2009 r.



Instytut Zachodni
Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

og asza  konkurs  na  stanowisko
asystenta, adiunkta, docenta,

profesora
  z  zakresu   prawa

Celem konkursu jest wy onienie kandydata o predyspozycjach do pracy
naukowej na stanowisko obj te post powaniem konkursowym.

Wymagane kwalifikacje:
- posiadanie stopnia magistra, doktora, doktora habilitowanego lub tytu u

naukowego profesora z zakresu nauk prawnych
- bieg a znajomo  j zyka niemieckiego
- dobry stan zdrowia

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- cv z fotografi
- dyplom uko czenia studiów wy szych
- dyplom potwierdzaj cy posiadanie stopnia naukowego doktora, doktora

habilitowanego, profesora
- opinia promotora (w przypadku stanowiska asystenta i adiunkta)
- dokumenty potwierdzaj ce ewentualny przebieg pracy zawodowej
- za wiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy.

Dokumenty mo na nadsy  lub sk ada  osobi cie w sekretariacie Instytutu
Zachodniego,  61-854  Pozna , ul. Mostowa 27  w  godz.  8.00-15.00,  do dnia
10 czerwca 2009 roku.

O dalszym trybie post powania konkursowego kandydaci zostan  powiadomieni
drog  korespondencyjn .

Pozna , 08.05.2009r.




