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                                                                                                         Częstochowa, dn. 3.11.2016 r. 

                                    KONKURS OTWARTY 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta  
w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki  
i Fizjoterapii Wydziału Pedagogicznego 
Warunki kwalifikacyjne dla kandydata: 

• spełnianie wymogów określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 
27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) 

• ukończone studia magisterskie z zakresu fizjoterapii; 
• otwarty przewód doktorski; 
• dorobek naukowy, publikacje naukowe z listy A; 
• wiek poniŜej 35 lat; 
• ukończone kursy z zakresu: tkanek miękkich, terapii manualnej; 
• doświadczenie w pracy na uczelni, w tym działalności dydaktycznej i organizacyjnej; 
• doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią, zgodne z kierunkiem studiów. 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie w Sekretariacie Dziekanatu 
Wydziału Pedagogicznego – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308,  
tel. (34) 378-42-97, w dwóch egzemplarzach następujących dokumentów: 

• podania do Rektora AJD z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku, 
• kwestionariusza osobowego, 
• odpis dyplomu, 
• dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, 
• informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, 
• oświadczenia  stwierdzającego, Ŝe AJD będzie podstawowym miejscem pracy  

w przypadku wygrania konkursu, 
• oświadczenie  o wyraŜeniu zgody na wliczanie do minimum kadrowego kierunku 

Fizjoterapia prowadzonego w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i 
Fizjoterapii, 

• oświadczenie dla potrzeb wniosku Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana 
Długosza o przyznanie środków finansowych na działalność statutową. 

 
    Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu 
bez wyboru kandydata oraz odpowiedzi jedynie wybranemu kandydatowi. 
    Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana 
Długosza w Częstochowie w Instytucie  Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Wydziału 
Pedagogicznego. 
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 9.12.2016 r.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 14.12.2016 r. 
                                                                                                                               Dziekan        

                                                                                                                                  Wydziału Pedagogicznego                              
                                                                      dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD   


