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Akademia im. Jana Długosza w  Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora 

zwyczajnego w Instytucie Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Wydział 

Pedagogiczny w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej. 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 
- spełniają wymogi określone w art. 109 , art. 114 ust.1 oraz art. 118a ust 1 i 2 ustawy z dnia  
   27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. 2016, 1842, t.j. z późn. zm.); 
- posiadają tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej, ( upłynęło co najmniej 12 miesięcy od  
  chwili uzyskania tytułu  profesora);  
- posiadają osiągniecia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej; 
- posiadają właściwą postawę etyczno-moralną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela 
  akademickiego; 
- wykazują się znajomością języka polskiego (w przypadku obcokrajowców); 
 
oraz spełniają łącznie poniższe warunki: 
- posiadają ugruntowaną, znaczącą pozycję w środowisku naukowym , 
- po uzyskaniu tytułu profesora były promotorem co najmniej jednego zakończonego przewodu od   
momentu wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora lub promotorstwo w co najmniej trzech 
prowadzonych przewodach doktorskich, 
- w czasie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego wydatnie powiększyły dorobek 
naukowego w postaci oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach zamieszczonych na aktualnej 
liście czasopism MNiSW lub monografii i/lub wdrożyły oryginalne rozwiązania projektowe, 
konstrukcyjne, technologiczne; 
- opracowały recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych oraz opinie w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora; 
- kierowały co najmniej dwoma projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych lub co 
najmniej jednym projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych i złożyły co najmniej 
trzy prawidłowe wnioski o dofinansowanie projektu badawczego w roli kierownika lub członka zespołu 
badawczego działającego w ramach konsorcjum albo złożyły co najmniej cztery prawidłowe wnioski  
o dofinansowanie projektu badawczego w roli kierownika lub członka zespołu badawczego 
działającego w ramach konsorcjum, 
- posiadają znaczące osiągnięcia w naukowej współpracy międzynarodowej. 

    Przez projekt badawczy rozumie się projekt, którego finansowanie przyznawane jest w drodze konkursu ze środków zewnętrznych. 

    Przez środki zewnętrze rozumie się środki finansowe przeznaczone na cele wymienione w art. 5 ust. 1, 3, 7, 10 ustawy o zasadach 

finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U z2014 r., poz.1620 z późn. zm), środki w ramach programu ramowego w zakresie badań 

naukowych i informacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” oraz środki Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

     Kandydat, który w charakterze członka konsorcjum realizował projekt badawczy lub złożył wniosek o finansowanie projektu badawczego, 

składa wraz z wymaganą dokumentacja zaświadczenie lidera konsorcjum o udziale kandydata w projekcie. 

http://www.ajd.czest.pl/


 
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Dziekanatu 

Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8 

pok. 308, tel. (034) 378-42-97, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach 

(załączniki do pobrania na stronie www.wp.ajd.czes.pl):  
1) podanie do J.M. Rektor AJD z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku, 
2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1), 
3) odpis aktu nadania tytułu naukowego i odpisu dyplomu doktora habilitowanego (w zależności 

od statusu naukowego kandydata) a w przypadku stopnia doktora habilitowanego uzyskanego 
za granicą – dodatkowo potwierdzenie o uznaniu stopnia naukowego przez właściwe 
Ministerstwo, 

4) skróconą charakterystykę dorobku naukowego oraz kształcenia młodej kadry naukowej 
(załącznik nr 2), 

5) informację na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej ( załącznik nr 3), 
6) oświadczenie, że Akademia im. Jana Długosza  w Częstochowie będzie podstawowym miejscem 

pracy z dniem zatrudnienia oraz  o wyrażeniu zgody na wliczanie do minimum kadrowego 
studiów I i II stopnia (załącznik nr 4), 

7) oświadczenie, że wyraża zgodę  na wliczenie do minimum kadrowego w sprawie trybu 
zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych  
(załącznik nr 5), 

8) zaświadczenie o niekaralności,  
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
10) poświadczone kopie dwóch 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 
uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lub dwóch opinii 
sporządzonych przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami Akademii oraz 
dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, potwierdzające, że kandydat spełnia 
wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie, 

11) 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”. 

 

 Termin składania dokumentów upływa z dniem – 5 lutego 2018 r. 

 Termin  rozstrzygnięcia konkursu –  luty 2018 r.   

 
    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 Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii  Wydziału Pedagogicznego.  

    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.                    

                                                             


