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LINK DO STRONY: http://www.bip.puz.tarnobrzeg.pl/pws/ogloszenia-o-pracy-w-uc 

 

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 Ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

478 z późn. zm.) oraz Statucie Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 

 

1. Wymagania stawiane kandydatom: 

a) posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii, 

b) co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, 

c) doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym, 

d) dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w zakresie psychologii, 

e) znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami, 

f) dyspozycyjność - wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych przez dziekana 

wydziału, 

g) podjęcie zatrudnienia w PUZ w Tarnobrzegu jako podstawowym miejscu pracy  

w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

2. Wymagane dokumenty: 

a) podanie do JM Rektora PUZ w Tarnobrzegu o zatrudnienie, 

b) CV zawodowe, dydaktyczne, organizacyjne, naukowe 

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

d) kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra na kierunku 

psychologia oraz dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii 

(oryginały do wglądu), 

e) oświadczenie o stażu pracy lub zaświadczenie potwierdzające obecne zatrudnienie, 

f) oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w PUZ w Tarnobrzegu jako podstawowym miejscu 

pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

g) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), 

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 

http://www.bip.puz.tarnobrzeg.pl/pws/ogloszenia-o-pracy-w-uc


lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2019 poz.1781). 

 

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. 

Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg. Kontakt  

z Inspektorem Ochrony Danych - iodek@puz.tarnobrzeg.pl. Dane osobowe będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta 

w Państwowej Uczelni Zawodowej  im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Dane 

nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo 

dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych 

jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Państwową Uczelnię  

Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. 

 

Dokumenty wymienione w pkt. 2 lit. a, b, c, e (w przypadku oświadczenia), f, g, h winny 

być opatrzone podpisem kandydata. 

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wydane w języku obcym poza granicami RP 

należy złożyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 

Dokumenty w formie papierowej należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym do 

dnia 10.07.2021 r. w Dziale Kadr w godzinach 8.00-15.00, adres: Państwowa Uczelnia 

Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 50, 39-400 

Tarnobrzeg z dopiskiem Konkurs nr 3 na stanowisko adiunkta. 

 

Regulamin zatrudniania nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu dostępny jest na stronie internetowej 

www.puz.tarnobrzeg.pl. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 15/8229015 wew. 

227. 
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