
Dziekan  
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie 
 

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Sztuk Pięknych  – Zakład Teorii i Komunikacji 
Wizualnej - w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie informatyka 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

- spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. 2017. poz. 2183 z późn. zm.). 
 Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki: 
- posiada tytuł zawodowy magistra; 
- posiada znaczne doświadczenie dydaktyczne zgodne z ukończonym kierunkiem studiów; 
- opracował i wdrożył (indywidualnie lub zespołowo), co najmniej dwa projekty kierunków studiów, specjalności, 
studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających; 
- posiada znaczne osiągnięcia w zakresie popularyzacji działalności i edukacyjnej szkoły wyższej, a także w zakresie 
organizowania dydaktycznej współpracy krajowej i zagranicznej. 
 
W szczególności od kandydata oczekuje się:  
- dorobku naukowego oraz artystycznego w dziedzinie sztuk plastycznych; 
- co najmniej 8 letniego doświadczenia w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym; 
- doświadczenia w zakresie składu i łamania publikacji. 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w dziekanacie Wydziału Sztuki  Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 134, 42-200 
Częstochowa, tel. (34) 37 84 232, następujących dokumentów:  
- podania o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowanego  do JM. Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; 
- kwestionariusza osobowego;  
- odpisu dyplomu;  
- dokumentacji dorobku naukowego i artystycznego; 
- wskazana jest opinia o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; 
- oświadczenia o spełnianiu wymagań zawartych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. 2017. poz. 2183 z późn. zm.);  
- oświadczenia  określającego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jako 
podstawowe miejsce pracy (z dniem zatrudnienia). 
 

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;  
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza  
w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.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.  
 

 

 
Termin składania dokumentów upływa z dniem –     03.08.2018 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu –       posiedzenie Rady Wydziału  Sztuki  we wrześniu   2018 r.  
 
Przewidywany wymiar zatrudnienia – ¾ etatu. 
 
Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata. 
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Humanistyczno-
Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w Instytucie Sztuk Pięknych  Wydziału Sztuki.  
 
 
Częstochowa,                 13.07.2018 r. 

 

DZIEKAN 
                 Wydziału Sztuki  
                                 dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD   
            


