
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

Jednostka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu 

Miasto: Sandomierz 

Stanowisko: starszy wykładowca 

Dyscyplina naukowa: kosmetologia 

Data ogłoszenia: 17.09.2014 r. 

Termin składania ofert: 24.09.2014 r. 

Link do strony: http://www.pwsz.sandomierz.pl/ 

Słowa kluczowe: kosmetologia, minimum kadrowe 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Do konkursu  mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. Nr 572 z późn. zm.)  

oraz Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu.  

1. Wymagania stawiane kandydatom: 

a) stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych  

lub chemicznych; 

b) dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych właściwych dla kosmetologii; 

c) doświadczenie w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni, zwłaszcza w zakresie 

nauczania na kierunku kosmetologia. 

 

2. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem skierowane do Rektora; 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

b) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej; 

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe; 

e) wykaz dorobku naukowego kandydata; 

f) wykaz osiągnięć dydaktycznych; 

g) oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art.109 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym; 



h) oświadczenie stwierdzające, że PWSZ w Sandomierz będzie lub nie będzie 

podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu – w rozumieniu 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

i) informacje o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia; 

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb 

prowadzenia kierunku studiów wyższych w przypadku wygrania konkursu. 

 

Dokumenty w pkt 2 lit. a, b, c, e ,f, g, h, i, j winny być opatrzone podpisem kandydata. 

 

Miejsce i termin składania dokumentów 

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach, ze wskazaniem stanowiska objętego 

postępowaniem konkursowym w Rektoracie (p. 109), w terminie do 24.09.2014 r.  

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa 

Szkoły Zawodowa w Sandomierzu, ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz. 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: najpóźniej do dnia 29.09.2014 r. 

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.10.2014 r. 

 

Rektor ma prawo odstąpić od zatrudnienia kandydata wybranego przez komisję 

konkursową. 

 


