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                                                                                          Częstochowa, dn. 31.10.2012 r.  
 

    KONKURS OTWARTY  

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Instytutu 
Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

• spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 
27.07.2005 r.  (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)  

• posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych z zakresu 
pedagogiki, 

• osiągnęły znaczący i twórczy dorobek naukowy zwłaszcza w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji 
wczesnoszkolnej, 

• posiadają doświadczenie w prowadzeniu projektów europejskich. 
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: 

• podanie 
• kwestionariusz osobowy,  
• odpis aktu nadania tytułu naukowego lub odpis dyplomu doktora habilitowanego lub równorzędna decyzja 

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 
• skrócona charakterystyka dorobku naukowego lub artystycznego oraz kształcenia młodej kadry naukowej,  
• informacja na temat działalności naukowej lub artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,  
• oświadczenie, Ŝe Akademia jest lub będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia oraz o 

wyraŜeniu zgody na wliczenie do minimum  
 kadrowego studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 
 studiów magisterskich,  

• oświadczenie dające jednostce uprawnienie do nadawania stopni naukowych, 
• poświadczone kopie 2 recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego lub postępowania 

o nadanie tytułu, jeśli były one sporządzone dla postępowania w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od 
daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub daty zatwierdzenia stopnia naukowego przez 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, lub 2 listy rekomendacyjne sporządzone przez osoby posiadające 
tytuł naukowy i nie będące pracownikami dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, 
potwierdzające, Ŝe kandydat spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie.  

 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem- 28.12.2012 r.  

Termin rozstrzygnięcia konkursu- 09.01.2013 r.  

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.  
Rozstrzygniecie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza w 
Częstochowie w Instytucie Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego.  
 

                                                                                                                                     Dziekan 
                                                                                                   Wydziału Pedagogicznego 

                                                                                                 dr hab. GraŜyna Rygał prof. AJD
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