
 
 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH  
AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA 

ul. Waszyngtona 4/8 • 42-200 Częstochowa 
tel.: +34 378-42-28, 378-42-28 •  • e-mail: wns@ajd.czest.pl • http://www.wns.ajd.czest.pl 

 

 
Nasz znak WNS-1220-160 /12 ęsto  Częstochowa, dnia 13.12.2012 roku 

 
 

OTWARTY  KONKURS NA STANOWISKO  PROFESORA 
NADZWYCZAJNEGO  

 
 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza  

konkurs na stanowisko  profesora nadzwyczajnego w Instytucie Administracji w zakresie 

prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, nauki administracji, wstępu 

do prawoznawstwa: 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: spełniają wymogi zawarte w art. 109 art. 114 ust. 1, 2  ustawy z dnia 27 

lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami).                                                                                                                                     

-posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,                                                                                   

-osiągnęły znaczący dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny.                                                                                                     

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie w Sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  ul. Zbierskiego 2/4 , następujących dokumentów:                                                                                                            

- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku;                                                                                                                                            

- kwestionariusz osobowy;                                                                                                                                                              

-odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpisu dyplomu doktora habilitowanego ( w zaleŜności od statusu 

naukowego kandydata) lub równorzędna decyzja Centralnej komisji ds. Stopni i Tytułów                                                                                                                 

-skrócona charakterystyka dorobku naukowego załącznik  nr 2, dydaktycznego i organizacyjnego załącznik  nr3                                                                                            

-oświadczenie stwierdzające, Ŝe AJD będzie podstawowym miejscem pracy  z dniem zatrudnienia oraz o wyraŜeniu 

zgody na wliczanie do  minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich –załącznik nr 4                                                                                                                                                                                                  

- oświadczenie dające jednostce uprawnienie do nadawania stopni naukowych -załącznik nr 5                                                        

- poświadczone kopie dwóch recenzji opracowanych  dla potrzeb postępowania habilitacyjnego jeśli były one 

sporządzone dla postępowania w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora 

habilitowanego lub od 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 konkursami proszę składać  w pokoju  Kierownika Dziekanatu  

Wydziału Nauk Społecznych AJD Częstochowa ul. Zbierskiego 2/4 do dnia 14 stycznia 2013 

roku.                                                                   

                                                                          Dziekan Wydziału Nauk Społecznych 

                                                                              prof. AJD dr hab. Romuald Derbis                        


