FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki
MIASTO: Nowy Targ
STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o komunikacji społecznej i mediach, medioznawstwo
DATA OGŁOSZENIA: 01.08.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 02.09.2019 r.
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 11.09.2019 r.
LINK DO STRONY: www.ppwsz.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: dziennikarstwo, medioznawstwo
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Wymagania (podane przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której ogłoszono
konkurs):
- posiadanie dyplomu magistra w zakresie dziennikarstwa,
- posiadanie minimum piętnastoletniego doświadczenia zawodowego w sektorze mediów,
szczególnie na stanowisku dziennikarza, rzecznika prasowego, redaktora wydawniczego,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć na poziomie uniwersyteckim z zakresu praktycznego
przygotowania studentów kierunków dziennikarskich do wykonywania zawodu,
- znajomość zasad przygotowywania materiałów medialnych i zasad organizacji pracy
podmiotów medialnych,
- doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dziennikarskich,
- bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie, zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1668);
2) wniosek o zatrudnienie [na wniosku należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych);
życiorys;
kwestionariusz osobowy; wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.894 ze zm.);
kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego lub równorzędnego;
informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym;
wykaz publikacji;
dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe;
oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu.

2. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą
być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
3. 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.
4. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło pocztą o terminie zgłoszenia udziału w konkursie rozstrzyga data
wpływu zgłoszenia na Uczelnię.
5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.
6. Zastrzega się możliwość nie zawierania umowy o pracę z osobą, która wygrała konkurs
w przypadku braku osiągnięcia poziomu oczekiwanej rekrutacji w roku akademickim
2019/2020.
7. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie będą
rozpatrywane
8. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania
przyczyny.

Rektor PPWSZ w Nowym Targ

