
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW  

INSTYTUCJA: Instytut Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 

MIASTO: Suwałki 

STANOWISKO: starszy wykładowca 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  Bezpieczeństwo wewnętrzne 

DATA OGŁOSZENIA: 11.06. 2014 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11.07.2014 r. 

LINK DO STRONY: http://www.pwsz.suwalki.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: Bezpieczeństwo wewnętrzne 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Tematyka: 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Ochrony Zdrowia w 

obszarze wiedzy: nauki społeczne; w dziedzinach nauk: społecznych, 

ekonomicznych, prawnych. 

Oczekiwania: 

Kandydat powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk w obszarze 

wiedzy nauk społecznych; w dziedzinach nauk: społecznych, ekonomicznych, 

prawnych. Powinien mieć doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć 

dydaktycznych z obszaru nauk społecznych; w dziedzinie nauk społecznych, 

ekonomicznych, prawnych oraz dorobek naukowy związany z ww. tematyką. 

Pozostałe specjalności oczekiwane to: nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności, 

nauki wojskowe, nauki prawne. Oczekiwany co najmniej 1 rok w pracy dydaktycznej 

w zakresie ww. nauk. Podjęcie pracy na I etacie.  

Wymagane dokumenty: 

 podanie skierowane do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Suwałkach o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy; 

 życiorys, kwestionariusz osobowy; 

 dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra oraz stopnia naukowego 

doktora; 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust.1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 



 inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie 

(np. rekomendacje, studia podyplomowe, informacja o doświadczeniu 

dydaktycznym, informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym w pracy 

poza szkolnictwem wyższym, wykaz publikacji, badań i wystąpień naukowych 

potwierdzających posiadanie dorobku naukowego itd.); 

 oświadczenie stwierdzające, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Suwałkach będzie podstawowym miejscem pracy (wymóg pracy na I etacie); 

 w przypadku wygrania konkursu oświadczenie o zaliczeniu do minimum 

kadrowego na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) w ciągu 

1 miesiąca od daty ogłoszenia konkursu. 

 

Dokumenty na konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (w pełnym wymiarze 

czasu pracy) w Instytucie Ochrony Zdrowia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 

należy składać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Edwarda F. 

Szczepanika w Suwałkach, ul. Noniewicza 10 pokój nr 202 w terminie do dnia 

11.07.2014 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.07.2014 r. 


