
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA:  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

MIASTO:  Biała Podlaska 

STANOWISKO:  instruktor 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  ekonomia i finanse 

DATA OGŁOSZENIA:   4 października 2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  19 października 2018 r. 

LINK DO STRONY: http://bip.pswbp.pl/index.php?app=nabor&nid=3560&y=2018&status=1 

SŁOWA KLUCZOWE:  magister ekonomii, ekonomia, finanse, 

 

Wymagania 

 posiadanie tytułu zawodowego magistra, uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku     
    finanse i rachunkowość w specjalności rachunkowość, 

 znaczący dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,  

 zobowiązanie się do podjęcia zatrudnienia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża  
    Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 biegłe władanie językiem polskim. 
 
Dokumenty wymagane od kandydata: 

 Podanie o zatrudnienie; 

 Życiorys zawodowy; 

 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie; 

 Wykaz publikacji naukowych; 

 Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w PSW jako podstawowym miejscu pracy                           
w pełnym wymiarze czasu pracy; 

 Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 
2000r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012r., poz 572 z późn. zm.), 

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy: 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej 

dalej RODO) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych  jest  Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z siedzibą przy 

ul. Sidorskiej 95/97, 21-500 Biała Podlaska; 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest Jan Sroka , 

kontakt  e’mail j.sroka@ pswbp.pl; 

3. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są w celu ewidencyjnym i konkursowym organizowanym przez Państwową Szkołę 

Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; 

4. Odbiorcami danych będą organizatorzy konkursu; 

5. Dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania konkursu; 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa UODO, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  RODO z dnia 27 kwietnia 2016r.; 

8. Udostępniane dane nie będą profilowane; 

9. Udostępnione dane nie będą udostępnione do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 

10. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 
Termin składania podań: do dnia 19 października  2018 roku do godz. 15.00 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi: październik  2018 
Dokumenty należy składać w Kancelarii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II 
w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 344-99-00, fax. (83) 344- 
45-90, Dokumenty powinny być złożone w zaklejonej kopercie formatu A4 z napisem:  

       „KONKURS nr 1/FiR/2018 

 
        Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie       

       zostanie podpisana umowa zostaną zniszczone. 

http://bip.pswbp.pl/index.php?app=nabor&nid=3560&y=2018&status=1

