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                                                                                                                     Częstochowa, dn. 06.07.2017 r. 

KONKURS OTWARTY 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy wymiarze 1/3 etatu  

w Zakładzie Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego  

Instytutu Pedagogiki 

Warunki kwalifikacyjne dla kandydata: 

• spełnianie wymogów określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 

27.07.2005 r.  (Dz. U. 2016. 1842 z późn. zm.); 

• ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki – preferowane doradztwo zawodowe  

i poradnictwo/pośrednictwo pracy; 

• ukończone studia podyplomowe w zakresie współpracy europejskiej; 

• posiadanie praktyki zawodowej w zakresie rynku pracy; 

• kierowanie i/lub wchodzenie w skład zespołu realizującego międzynarodowy projekt, 

dotyczący współpracy między uczelniami, finansowany ze źródeł zagranicznych; 

• doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w pracy w uczelni wyższej; 

• doświadczenie w organizowaniu praktyk w ramach wymiany międzynarodowej; 

• obszar zainteresowań: rynek pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe, planowanie kariery 

naukowej i zawodowej, projekty i programy wspierające osoby bezrobotne, dualne 

kształcenie, ponadzawodowe kompetencje, zainteresowania zawodowe i sposób 

podejmowania decyzji; 

• opracowany i/lub wdrożony, co najmniej jeden projekt kierunków studiów, specjalności, 

studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających; 

• osiągnięcia w zakresie popularyzacji działalności dydaktycznej i edukacyjnej szkoły wyższej 

oraz w zakresie organizowania dydaktycznej współpracy krajowej i/lub zagranicznej; 

• znaczące doświadczenie praktyczne związane z kierunkiem studiów w ramach, którego 

kandydat ma prowadzić zajęcia dydaktyczne; 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego.  

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),  

• 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”. 
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    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 Pedagogiki  Wydziału Pedagogicznego.  

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 04.09.2017 r.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu- wrzesień 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, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana. 

 

 

 

 

   Dziekan                                                                                                                                                                                            

Wydziału Pedagogicznego 
                                                                                                               dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. AJD 

 
  
  

  


