
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza 
konkurs na stanowisko 

adiunkta 
w grupie pracowników dydaktycznych 

 
Kryteria kwalifikacyjne:  
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 
roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz 1668 z późn. zm.) i Statucie Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.  
 
 
Wymagania: Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na 
spełniać następujące warunki: 
 

 posiadać co najmniej stopień naukowy doktora,  

 doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 

 złożyć oświadczenie, że uczelnia będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć: 
 

 podanie skierowane do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa                  
w Wałbrzychu, 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik                       
do ogłoszenia, 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                                 
o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1668 z późn. zm.),  

 odpis dyplomów poświadczający uzyskanie stopnie/tytuły naukowe. 
 
Dokumenty należy składać w Dziale Kadr i Spraw Pracowniczych Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4, pokój 308 
Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 07.10.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 
10.10.2019 r. Zatrudnienie od miesiąca października 2019 r. 
 
Wszystkie składane dokumenty kandydat powinien podpisać. 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami. 
Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 
 
Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych. 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane 
(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”. 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). 

 


