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Rektor 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
na podstawie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz.U.2020.85 t.j.) i 74 § Statutu  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

ogłasza konkurs 

 

na stanowisko: instruktor nr 1 w Instytucie Nauk o Zdrowiu 

Jednostka: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku  

Miasto: Włocławek 

Stanowisko: instruktor 

Dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu  

Data ogłoszenia: 28 lipiec 2020 roku 

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2020 roku 

Słowa kluczowe: medycyna, pielęgniarstwo, praca 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 118 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020.85 t.j.) oraz następujące 

kryteria kwalifikacyjne: 

 

1) wymagany tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa; 

2) posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki; 

3) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki w oddziałach 

zachowawczych dla dorosłych;   

4) udokumentowane doświadczenie w realizacji kształcenia praktycznego w podmiocie leczniczym 

ze studentami kierunku pielęgniarstwo studia I stopnia; 

5) biegła znajomość języka polskiego; 

6) gotowość do podjęcia pracy w PUZ we Włocławku jako miejscu podstawowym  
w rozumieniu art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Mile widziane: 

1) ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa; 

2) ukończone studia podyplomowe związane z zarządzaniem w ochronie zdrowia; 

3) inne ukończone specjalistyczne kursy, szkolenia i warsztaty umożliwiające podnoszenie jakości 

kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo; 

4) udokumentowane doświadczenie w realizacji zajęć ze studentami kierunku pielęgniarstwo  

w ramach symulacji medycznej. 

 

Stanowisko pracy jest oferowane w Instytucie Nauk o Zdrowiu. 

 

Wymagane dokumenty:  

1) podanie do Rektora o przystąpieniu do konkursu;  

2) życiorys zawodowy;  
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3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego, prawa wykonywania 

zawodu, kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem; 

4) autoreferat uwzględniający dziedziny nauki oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne 

kandydata z wykazem publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron);  

5) dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny zgodny z kształceniem studentów na kierunku 

pielęgniarstwo; 

6) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 113 oraz w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce;  

7) oświadczenie stwierdzające, że Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku będzie 

podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce - w przypadku wygrania konkursu; 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 

Dodatkowe informacje: 

Dokumenty należy przesyłać na adres: 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku 

ul. 3 Maja 17 

87-800 Włocławek 

 

lub składać bezpośrednio w Dziale Organizacji i Kadr, ul. 3 Maja 17, pokój 31. 

 

Kopertę należy opisać:  

„Konkurs na stanowisko instruktora nr 1 w Instytucie Nauk o Zdrowiu Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku” (Konkurs Nr 1). 

 

W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Uczelni a nie data stempla 

pocztowego. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 września 2020 roku. 

Planowane zatrudnienie od dnia 01 październik 2020 roku na podstawie umowy o pracę (pełny etat) na 

czas określony.  

PUZ we Włocławku zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. PUZ we Włocławku nie zapewnia mieszkania.  

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie puz.wloclawek.pl w zakładce BIP. 

Proszę nie zmieniać wzorów oświadczeń. 

 

 

       Rektor  

Państwowej Uczelni Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka 

 


