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Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk
Audiowizualnych.
Wymagane kwalifikacje kandydata:
1. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa,
2. Udokumentowane doświadczenie w dydaktyce akademickiej,
3. Kompetencje merytoryczne i gotowość do prowadzenia zajęć w zakresie: kina
współczesnego, analizy i interpretacji filmu, gatunków filmowych i literackich, telewizji
i warsztatu krytycznofilmowego – na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia,
4. Udokumentowany dorobek naukowy, zwłaszcza w zakresie historii kina polskiego oraz
amerykańskiego i ich związków z kulturą i historią; sportu w kinie.
5. Doświadczenie w popularyzowaniu wiedzy o filmie (publikacje popularnonaukowe,
odczyty, prelekcje i warsztaty dla niespecjalistów, udział w różnego typu
przedsięwzięciach popularnonaukowych),
6. Doświadczenie we współpracy z instytucjami zajmującymi się edukacją filmową
i upowszechnianiem kultury filmowej,
7. Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych,
8. Kompetencje redaktorskie.

Wymagane dokumenty:
a) Podanie kandydata wraz z listem motywacyjnym, kierowane do Prorektora ds. kadry i
rozwoju uczelni (na podaniu należy dopisać: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4
maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane
w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia;
miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg
dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej
rekrutacji.),
b) Życiorys,

c) Kwestionariusz osobowy,
d) Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, ewentualnie kopie innych
dyplomów,
e) Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
f) Opinia przełożonego,
g) Oświadczenie, że UAM będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
h) Ewentualnie inne uzasadnienia,
i) Świadectwa pracy.
Dokumenty konkursowe oznaczone numerem referencyjnym należy złożyć w Dziekanacie
Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu
(adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań).
Klauzula informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.
Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@amu.edu.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane
stanowisko pracy.
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
(Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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Adam Mickiewicz University, Faculty of Polish and Classical Philology announces an open
competition for the position of assistant profesor at the Institute of Film, Media and
Audiovisual Ars.
Requirements to be met by a successful candidate:
1.
PhD in the Cultural Studies;
2.
Documented lecturing experience at academic level;
3.
Competence and qualifications to conduct courses on: contemporary cinema, film
analysis and interpretation, film and literary genres, television, film criticism – both in
first and second degree studies;
4.
Documented scientific output regarding history of Polish and American cinema and
their relations to culture and history; sports in cinema.
5.
Experience in popularizing knowledge of film (articles, lectures for non-professionals,
participation in various scientific undertakings for the general public);
6.
Experience in cooperation with institutions engaged in film education and
dissemination of film culture;
7.
Experience in preparing grant applications;
8.
Competence to edit written texts and to work in editorial staff of an academic journal.
The application must include:
a) Letter of application and a letter of intent addressed to the Vice-Rector for Staff and
AMU Development (with a short notation added: In accordance with Article 6(1)(a) of
the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Journal of Laws of the EU L
119/1 of 4 May 2016) I agree to the processing of personal data other than those indicated
in Article 221 of the Labour Code (name(s) and surname; parents' names; date of birth;
place of residence; address for correspondence; education; previous employment),
included in my job offer for the purpose of current recruitment.);
b) CV;
c) Personal questionnaire;
d) Certified copy of academic degree, or copies of other diplomas;
e) Research record, information about positions, pedagogical and administrative experience;

f)
g)
h)
i)

Letter of reference from applicant's superior;
The declaration that AMU will be the applicant’s main employer;
Other relevant information;
Work certificates.

The application marked reference number must be submitted to Dean's Office, AMU
Faculty of Polish and Classical Philology, address: 10 Fredry st., 61-701 Poznań

Information clause for jobseekers
Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data and repealing Directive 95/46/EC - General Regulation on data protection (Official
Journal of the European Union L 119/1 of 04.05.2016) I hereby inform you that.
The Controller of your personal data is Adam Mickiewicz University in Poznań with its registered
office at 1, Henryka Wieniawskiego Street, 61-712 Poznań.
2. The controller of personal data has appointed a Data Protection Inspector to supervise the correctness of
personal data processing, who can be contacted via e-mail address: iod@amu.edu.pl.
3. The purpose of the processing of your personal data is to carry out the recruitment process for the
indicated position.
4. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of the General Data Protection
Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 26 June 1974 (Journal of Laws of 1998, N21, item
94, as amended).
5. Your personal data will be stored for a period of 6 months from the end of the recruitment process.
6. Your personal data will not be made available to other entities, except for entities authorized by law.
Access to your data will be granted to persons authorized by the Controller to process them within the
scope of their professional duties.
7. You have the right to access your data and, subject to the provisions of law, the right to rectify, delete,
restrict the processing, the right to transfer data, the right to object to the processing, the right to
withdraw consent at any time.
8. You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority - the President of the Office for
Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Provision of personal data is obligatory on the basis of legal regulations, in the remaining scope it is
voluntary.
10. With regard to your personal data, decisions will not be taken automatically, in accordance with Article
22 RODO.
1.

