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                                                                              Częstochowa, dn. 20.05.2014r. 

                                    KONKURS OTWARTY 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki Wydziału 
Pedagogicznego 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 
27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) 

• posiadają dyplom dr habilitowanego nauk ekonomicznych 
• posiadają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu turystyki i rekreacji, 
• wykazują się znajomością języka polskiego (w przypadku obcokrajowców), 
• wykazują właściwą postawę etyczno-moralną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela 

akademickiego,  
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest upłynięcie minimum 12 miesięcy od chwili uzyskania tytułu profesora 
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Dziekanatu 
Wydziału Pedagogicznego – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308,  
tel. (034) 378-42-97, w dwóch egzemplarzach następujących dokumentów: 
 

• podania do rektora AJD z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku, 
• kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1), 
• odpisu aktu nadania tytułu naukowego lub odpisu dyplomu doktora habilitowanego ( w zależności od 

statusu naukowego kandydata) lub równorzędna decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 
• skrócona charakterystyka dorobku naukowego oraz kształcenia młodej kadry naukowej (załącznik nr 2), 
• informacji na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ( załącznik nr 3) 
• oświadczenia  stwierdzającego, że AJD będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania 

konkursu i  o wyrażeniu zgody na wliczanie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia kierunków 
prowadzonych w Instytucie Kultury Fizycznej i Turystyki (załącznik nr 4), 

• oświadczenie, że wyraża zgodę  na wliczenie do minimum kadrowego w sprawie trybu zgłaszania 
wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (załącznik nr 5), 

• zgody na Oświadczenie dla potrzeb wniosku Wydziału… Akademii im. Jana Długosza o przyznanie 
środków finansowych na działalność statutową  (łącznik nr 6), 

• poświadczonych kopii 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 
że kandydat spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie. 

 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 23.06.2014 r.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 2.07.2014 r.  
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