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SŁOWA KLUCZOWE:    wykładowca 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018  r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 

z późn. zm) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
 

1) posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych lub magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopnia 

naukowego w zakresie nauk technicznych, 

2) posiadanie doświadczenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z przedmiotów m. in. 

Zaawansowane programowanie rozproszone, Technologia wytwarzania oprogramowania, 

Programowanie zaawansowane, Programowanie obiektowe, Programowanie współbieżne i 

rozproszone, Programowanie niskopoziomowe, Inżynierii oprogramowania, Niezawodność 

systemów informatycznych. 

3)  posiadanie doświadczenia praktycznego związanego z projektowaniem, tworzeniem i 

testowaniem oprogramowania. 

4) posiadanie/jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji pedagogicznych lub posiada 

udokumentowane doświadczenie praktyczne poza szkolnictwem wyższym, 

5) deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej     

w Nowym Sączu. 

 

W przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest płynna znajomość języka polskiego     

w mowie i piśmie. 

 

2. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę na czas określony 

w pełnym wymiarze czasu pracy w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021: 

    Zakres obowiązków: 

 realizacja zajęć dydaktycznych w wymiarze 180 godzin pensum na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych, 

 własny rozwój zawodowy, 

 praca organizacyjna na rzecz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym 

Sączu w tym szczególnie promocyjnych w Instytucie Technicznym.  

 

3. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 

 

1) podanie o pracę,  

2) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1 do pobrania ze strony: 

http://pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/praca-i-kariera/druki-do-pobrania. ) 



3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 ) 

4) życiorys, 

5) odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie(oryginały 

do wglądu przed podpisaniem umowy), 

6) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, 

7) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce(zał. 3), 

8) kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń, 

9) oświadczenie, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu będzie 

podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (zał. 4).  

 

3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat Ogólny, 

pokój 01. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs nr 5 na stanowisko 

wykładowcy w IT”. 

 

4. Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.01.2021 r. (decyduje data wpływu 

dokumentów do siedziby Uczelni). 

 
 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.01.2021 r. 

 
 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej                   

z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne. 

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają 

rozpatrzeniu. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. 

  
    

 


