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DZIEKAN 

WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO 

UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO 

 IM. JANA DŁUGOSZAW CZĘSTOCHOWIE 

ogłasza 

 

KONKURS 

na stanowisko instruktora (umowa cywilno-prawna) 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020  

w Instytucie Fizyki UJD w Częstochowie 

Stanowisko do objęcia od 1 października 2019 r. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo  

o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018.1668.) oraz następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

 

1. Kandydat posiada wykształcenie wyższe magisterskie 

2. Kandydat powinien dysponować profesjonalnym studiem nagrań, do którego studenci mieliby 

dostęp i możliwość wykonywania następujących czynności: 

- realizację nagrań,  

- możliwość nagrań live, równolegle w kilku pomieszczeniach studyjnych, przy całkowitej 

eliminacji przesłuchów, 

- wykonywania miksów w systemie „surround” oraz „masteringów” nagrań, 

- udźwiękowienia filmów fabularnych i dokumentalnych, 

- nagrywania postsynchronów, 

- tworzenia efektów dźwiękowych, 

- edytowania materiału dźwiękowego oraz jego transferowanie do zadanego formatu. 

 

Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Fizyka i Inżynieria 

Multimediów z przedmiotów: 

 Programy studyjne 1 

 Urządzenia studyjne 2  

 Studio nagrań I  

 

Wymagane dokumenty: 

 Podanie o zatrudnienie skierowanego do Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;  

 Kwestionariusz osobowy (pobierz)  

 Odpis dyplomu i dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

 Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem UJD (pobierz) 

 Oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i 

korzystaniu z pełni praw publicznych (pobierz) 

 zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych 
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osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa; 
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w 

Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84-133; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana 

dobrowolnej zgody; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat nie przejdzie jej 

pomyślnie); 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji niezbędnych do 

rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie rozpatrywana 

10)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania”.(pobierz) 
 

 

 

 Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie 

do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy 

składać co miesiąc do  5-tego  danego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywały 

się zajęcia. 

 Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi instytutu sprawozdanie z 

wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia.  

 Podstawowym kryterium wyboru kandydata będzie dorobek naukowy i dydaktyczny złożony 

przez kandydata.  

 Warunkiem podpisania umowy zlecenia jest przedstawienie przez zleceniobiorcę programu 

kształcenia, podpisanego przez autora, zatwierdzonego przez dyrektora instytutu i dziekana. 

Programy zajęć ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów winny być dodatkowo akceptowane 

przez pracownika naukowego/koordynatora przedmiotu odpowiedzialnego za określony 

przedmiot/moduł.  

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w  Częstochowie zastrzega sobie prawo  

do zamknięcia konkursu bez wyboru  kandydata. 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku  pracy z Uniwersytetem 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w  Częstochowie w Instytucie Techniki i Systemów 

Bezpieczeństwa 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Fizyki, 

Al. Armii Krajowej 13/15 p. 005 w terminie do dnia 30 lipca 2019 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  posiedzenie Rady Wydziału:  wrzesień 2019 r. 
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