
DZIEKAN 

WYDZIAŁU SZTUKI UNIWESYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO  

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

 
ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  Zakładzie Teorii i Pedagogiki Muzycznej Instytutu Muzyki  

w dziedzinie sztuki muzyczne, dyscyplina teoria i kompozycja  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające 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 stopień doktora habilitowanego /uzyskany nie później niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do konkursu/; 

- posiada znaczący dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczne; 

- złożył w okresie od uzyskania stopnia doktora habilitowanego, w roli kierownika lub członka zespołu badawczego prawidłowy 

wniosek (indywidualny lub zespołowy) o dofinansowanie projektu badawczego. 

 

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. (034) 37 84 232, 

następujących dokumentów:  

1. podania o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowanego  do JM. Rektor Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego  

im. Jana Długosza w Częstochowie; 

2. kwestionariusza osobowego;  

3. odpisu dokumentu nadania stopnia doktora habilitowanego;  

4. dokumentacji dorobku naukowego (za okres od uzyskania stopnia doktora) - ze zwróceniem uwagi na złożenie w okresie  

od uzyskania stopnia doktora habilitowanego, w roli kierownika lub członka zespołu badawczego, wniosku o 

dofinansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków wymienionych w art.5 ust.1, 3, 7, 10 ustawy o zasadach 

finansowania nauki z dn. 30 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2014., poz. 1620  późn. zm.), środków z ramowego programu w 

zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020” lub środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

5. informacji o osiągnięciach naukowym (za okres od uzyskania stopnia doktora); 

6. informacji o osiągnięciach w pracy pedagogicznej i organizacyjnej (za okres od uzyskania stopnia doktora); 

7. poświadczonych kopii dwóch recenzji opracowanych dla potrzeb postępowania habilitacyjnego, jeśli były one sporządzone 

w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub dwóch opinii 

sporządzonych przez osoby posiadające tytuł naukowy i niebędące pracownikami Uniwersytetu Humanistyczno – 

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dotychczasowej jednostki zatrudniającej kandydata, 

potwierdzające, że kandydat spełnia wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie; 

8. 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.); 

9. oświadczenia  określającego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy 

(z dniem zatrudnienia); 

10. oświadczenia o zgodzie na włączenie do minimum kadrowego studiów pierwszego i drugiego stopnia /zgodne ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 828/2008 Prezydium PKA z dnia 27 listopada 2008 r./; 

11. oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimalnej liczby osób zatrudnionych dla potrzeb ustalania uprawnień do 

nadawania stopni naukowych; 

12. oświadczenia dotyczącego zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych. 
 

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.      

 

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 Muzyki Wydziału Sztuki.  

 

 

 

Częstochowa,                           13.07.2018 r. 

 

 

 

DZIEKAN 

                         Wydziału Sztuki  

                                                  dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD  

                           


