
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Nowym Targu 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Instytut Architektury i Urbanistyki 

MIASTO: Nowy Targ 

STANOWISKO:  starszy wykładowca  – cały etat 

DYSCYPLINA NAUKOWA: architektura i urbanistyka 

DATA OGŁOSZENIA: 18.08.2014 r. 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 05.09.2014 r. 

TERMIN  ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 15.09.2014 r. 

LINK DO STRONY: www.ppwsz.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:  matematyka, geometria, perspektywa 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

1. Wymagania  

1) Posiadanie stopnia naukowego doktora, 

2) znajomość zagadnień  matematycznych, geometrii wykreślnej, perspektywy 

3) doświadczenie zawodowe, 

4) doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej Uczelni, 

5) dyspozycyjność – wykonywanie  pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem 

2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami); 

2) wniosek o zatrudnienie [na wniosku należy dopisać: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  

z późn. zm.)”]; 

3) życiorys i kwestionariusz osobowy; wg. wzoru określonego w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 1996 r. nr 62 poz. 286 z późn.zm.); 

4) kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego lub 

równorzędnego; 

5) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym; 

6) wykaz publikacji; 

7) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe; 

3. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie 

mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. 

4. Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na adres: Podhalańska Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, 

Dział Kadr PPWSZ w Nowym Targu. 

5. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło pocztą o terminie zgłoszenia udziału w konkursie rozstrzyga 

data wpływu zgłoszenia na Uczelnię.  

6. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy 

http://www.ppwsz.edu.pl/


kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.  

7. Zastrzega się możliwość nie zawierania umowy o pracę z osobą, która wygrała konkurs  

w przypadku braku osiągnięcia poziomu oczekiwanej rekrutacji w roku akademickim 

2014/15 

8. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie będą 

rozpatrywane 

9. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania 

przyczyny. 

 

                                                                          

Rektor PPWSZ w Nowym Targu 


