
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu 

MIASTO: Sandomierz 

STANOWISKO: starszy wykładowca 

DYSCYPLINA NAUKOWA: elektrotechnika 

DATA OGŁOSZENIA: 06.09.2016 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.09.2016 r. 

LINK DO STRONY: www.pwsz.sandomierz.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: starszy wykładowca, elektrotechnika 

 

Wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać kandydaci 

(poza kwalifikacjami określonymi w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 109, 114, 

115)): 

- tytuł naukowy w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej 

elektrotechnika; 

- wykształcenie wyższe, kierunek studiów elektrotechnika. 

Wymagane dokumenty: 

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem skierowane do Rektora PWSZ  

w Sandomierzu 

W podaniu należy umieścić treść klauzuli: 

„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.). 

- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej; 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane od kandydata na dane 

stanowisko; 

- wykaz dorobku naukowego kandydata; 

- wykaz osiągnięć dydaktycznych; 

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

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



- oświadczenie, że uczelnia będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata  

w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; 

- informacje o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego. 

 

Dodatkowe informacje: 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach, ze wskazaniem stanowiska 

objętego postępowaniem konkursowym w Rektoracie (p. 109, I piętro), w terminie  

do 16.09.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesłać na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, ul. Schinzla 13a, 27-600 Sandomierz. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 15 644 60 06. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.09.2016 r. 

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2016 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu zastrzega sobie prawo  

do odwołania konkursu bez wyłonienia kandydata. Rektor ma prawo odstąpić od zatrudnienia 

kandydata wybranego przez komisję konkursową. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Sandomierzu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych  

z wybranymi kandydatami. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu  

nie zapewnia mieszkania. 

 


