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                                                                                                         Częstochowa, dn. 31.07.2015 r. 

                                    KONKURS OTWARTY 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii Instytutu Wychowania Fizycznego, 
Turystyki i Fizjoterapii 
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.) 

• tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o kulturze fizycznej  
w zakresie fizjoterapii, 

• specjalizacja II stopnia z zakresu rehabilitacji, 

• znaczący dorobek naukowy z zakresu fizjoterapii, 

• odbyte staŜe naukowe w ośrodkach naukowych, 

• posiadanie certyfikatu ukończenia kursów NDT-Bobath, 

• ukończony kurs Baby, 

• ukończony kurs Integracji Sensorycznej, 

• doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyŜszej uczelni, 
 
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 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 zaleŜności od 

statusu naukowego kandydata) lub równorzędnej decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 
• skróconej charakterystyki dorobku naukowego oraz kształcenia młodej kadry naukowej (załącznik nr 2), 
• informacji na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ( załącznik nr 3) 
• oświadczenia  o wyraŜeniu zgody na wliczanie do minimum kadrowego kierunku Fizjoterapia 

prowadzonego w Instytucie Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii (załącznik nr 4), 
• oświadczenia, Ŝe wyraŜa zgodę  na wliczenie do minimum kadrowego w sprawie trybu zgłaszania 

wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (załącznik nr 5), 
 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 15.09.2015 r.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 23.09.2015 r.   
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