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                                                                                                          Częstochowa, dn. 7.04.2017 r. 

 

KONKURS OTWARTY 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku 

akademickim 2016/2017 semestr letni w formie umowy zlecenie 

w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

-  spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie  

    wyższym .  (Dz. U. 2016. 1842 z późn. zm.); 

-  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, 

-  posiadają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć  dydaktycznych z zakresu 

    pływania i ratownictwa wodnego 

2. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów: 
 

Pływanie i ratownictwo wodne (2 grupy laboratoryjne po 12 godzin, razem 24 godziny) 

 

I.   Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i 

Fizjoterapii (pok. 5) w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa, następujących dokumentów: 

 

-    podanie o zatrudnienie w trybie umowy zlecenie w roku akademickim 2016/2017 

     skierowane do Prorektora ds. Studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

-    życiorys, 

-    kwestionariusz osobowy  

-    odpis dyplomu lub ksero dyplomu (oryginał do wglądu) 

-  dokumentacja uprawniająca do prowadzenia zajęć w zakresie Pływania i ratownictwa  

     wodnego (co najmniej trener II klasy pływania uprawnienia Ratownika WOPR) 

 

II.   Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję powołaną w drodze uchwały Rady   

      Wydziału Pedagogicznego jest doświadczenie dydaktyczne i zawodowe kandydata.  

 

III. Kandydatom, którzy nie zostali wyłonieni w drodze konkursu przysługuje odwołanie do  

      rektora Akademii 

 

IV. Termin składania dokumentów upływa w dniu: 15.04.2017 

 

V.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 19.04.2017 

 

VI.  Szczegółowych informacji udziela Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki  

i Fizjoterapii (pok. 5), tel. 34 3655983 w budynku przy Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa 
 

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. 22
1 
§ 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie 

rozpatrywana.                                                                                                                                
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