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KONKURS OTWARTY 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

 im. Jana Długosza w Częstochowie  

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy  

w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej  

Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej  

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.); 

 posiadanie wykształcenia zawodowego magisterskiego w zakresie pedagogiki nauczania 

początkowego; 

 ukończone studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, 

 doświadczenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

 ukończony cykl szkoleń dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, 

 doświadczenie na stanowisku koordynatora rozwoju w ramach wspomagania szkół  

i placówek oświatowych; 

 posiadanie dorobku naukowego z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  

 uczestnictwo w konferencjach naukowych, 

 właściwa postawa etyczno-moralna niezbędna do wykonywania zawodu nauczyciela 

akademickiego, 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w uczelni wyższej. 

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 UJD 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, że Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia oraz o wyrażeniu 

zgody na wliczanie do minimum kadrowego studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich 

(załącznik nr 3), 

 zaświadczenie o niekaralności,  

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych,  

 kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w 

Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych 

przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa; 
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2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana 

Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana 

dobrowolnej zgody; 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji, (gdy kandydat nie 

przejdzie jej pomyślnie); 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w 

art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 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 Uniwersytetem 

Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i 

Szkolnej Wydziału Pedagogicznego.  

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 31.07.2018 r.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu- wrzesień 2018 r. 

 

 

 
                                                                       Dziekan 

                                                                               Wydziału Pedagogicznego 
                                                                            dr hab. Eligiusz Małolepszy prof. UJD 
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