INSTYTUCJA: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Zakład
Taktyki i Sztuki Operacyjnej,
MIASTO: Gdynia
STANOWISKO: profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Taktyki i Sztuki Operacyjnej,
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki społeczne
DATA OGŁOSZENIA: 27.05.2014 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 12.06.2014 r., rozstrzygnięcie konkursu 16.06.2014 r.
LINK DO STRONY: http://www.amw.gdynia.pl/title,Oferty_pracy,pid,670.html
SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne, potencjał militarny w polityce państw, państwa i aktorzy
niepaństwowi na akwenach morskich, polityka bezpieczeństwa państwa, regionalne uwarunkowania
bezpieczeństwa, bezpieczeństwo morskie państwa
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej poszukuje kandydata na
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Taktyki i Sztuki Operacyjnej
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. posiadać tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych
skorelowany z kierunkiem bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne
państwa
2. spełnić wymagania określone w art. 109 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
3. doświadczenie w działalności dydaktycznej
4. posiadać co najmniej dziesięcioletni staż dydaktyczny
5. posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej z przedmiotów: współczesne systemy
polityczne, polityka bezpieczeństwa państwa, pozamilitarne przygotowania obronne,
zarzadzanie kryzysowe
6. posiadać znajomość języka nowożytnego,
7. posiadać publikacje naukowe związane z oczekiwanymi przedmiotami ,
8. wykazać udział w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie do JM Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej
2. Życiorys
3. Kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego
4. Opis doświadczenia kandydata i dorobku naukowego – wykaz osiągnięć w pracy badawczej
i dydaktycznej
5. Oświadczenie kandydata, że Akademia Marynarki Wojennej będzie podstawowym
miejscem pracy
6. Deklaracja zgody na wliczenie do minimum kadrowego pierwszego stopnia na kierunku
bezpieczeństwo wewnętrzne
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
8. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 12.06.2014 r. do godz. 12.00 w Dziekanacie
Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, pokój 212/9,
81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69.
9. Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez
wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest
równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

