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                                                                             Częstochowa, dn. 28.12.2015 r. 

                                    KONKURS OTWARTY 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta 
w Zakładzie Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej  
i Turystyki 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.) 

• stopień naukowy doktora z dziedziny nauk o kulturze fizycznej; 
• wiek do 35 lat;  
• kwalifikacje z zakresu turystyki i rekreacji – ukończone studia podyplomowe 

       z zakresu Turystyki i Hotelarstwa; 
• dorobek naukowy z zakresu nauk o kulturze fizycznej, w tym publikacje w czasopismach 

naukowych – minimum z listy „B” MNiSW; 
• publikacje dydaktyczne z zakresu przedmiotów realizowanych na kierunku Turystyka 

i Rekreacja; 
• praktyka w obsłudze ruchu turystycznego (zaliczony staŜ zawodowy); 
• doświadczenie w organizowaniu wyjazdów turystycznych; 
• właściwa postawa etyczno-moralna niezbędna do wykonywania zawodu nauczyciela 

akademickiego; 
• doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w uczelni wyŜszej.  
 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złoŜenie w Sekretariacie Dziekanatu 
Wydziału Pedagogicznego – Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 pok. 308,  
tel. (034) 378-42-97, w dwóch egzemplarzach następujących dokumentów: 

• podania o zatrudnienie na w/w stanowisku, 
• Ŝyciorysu i kwestionariusza osobowego, 
• odpisu dyplomu, 
• dokumentu potwierdzającego kwalifikacje, 
• informacji o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, 
• oświadczenia  stwierdzającego, Ŝe AJD będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu oraz wyraŜenie zgody na wliczenie do minimum kadrowego, 
• oświadczenie dla potrzeb wniosku Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza o 

przyznanie środków finansowych na działalność statutową, 
 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 1.02.2016 r.  
Termin rozstrzygnięcia konkursu- 3.02.2016 r.  

Dziekan                                                                                      
Wydziału Pedagogicznego 
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