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                                                                                                                    Częstochowa, dn. 3.04.2017 r. 
KONKURS OTWARTY  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta  

w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii 
Warunki kwalifikacyjne dla kandydata: 

• spełnianie wymogów określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 
27.07.2005 r.  (Dz. U. 2016. 1842 z późn. zm.); 

• ukończone studia wyŜsze z zakresu fizjoterapii; 
• posiadanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej; 
• kierowanie lub wchodzenie w skład zespołu realizującego projekt badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych 

lub złoŜenie w roli kierownika lub członka zespołu, co najmniej dwóch prawidłowych wniosków 
(indywidualnych lub zespołowych) o dofinansowanie projektu badawczego; 

• znaczący dorobek naukowy w tym publikacje z listy A; 
• posiadanie dorobku naukowego z zakresu fizjoterapii, fizjologii sportu, dietetyki; 
• doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w uczelni wyŜszej. 

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w Sekretariacie Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego 
– Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308, tel. (034) 378-42-97, następujące dokumenty: 

• podanie do J.M. Rektor AJD z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku, 
• kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),  
• odpis dyplomu tytułu zawodowego albo aktu nadania stopnia naukowego, a w przypadku stopnia doktora 

uzyskanego za granicą – dodatkowo potwierdzenie o uznaniu stopnia naukowego przez właściwe Ministerstwo,  
• informację na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (załącznik nr 2),  
• oświadczenie, Ŝe Akademia będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia oraz o wyraŜeniu zgody 

na wliczenie do minimum kadrowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
studiów magisterskich (załącznik nr 3),  

• zaświadczenie o niekaralności,  
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
• oświadczenie następującej treści: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana Długosza  

w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych”. 

 
    Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. 
O wynikach konkursu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie. 
    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- 10.05.2017 r.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 17.05.2017 r. 
 
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. Jana Długosza  
w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w 
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji 
wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, Ŝe otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana. 
  
                                                                                                                                 Dziekan        

                                                                                                                                  Wydziału Pedagogicznego                                    
                                                                      dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD   


