
 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

________________________________________________________________ 
Głogów, dnia 18 sierpnia 2021 roku 

REKTOR 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie 

ogłasza 

KONKURS 

na stanowisko asystenta 

 

I. Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz § 55 Statutu 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie odpowiada następującym kryteriom 
kwalifikacyjnym:  
 

1. Posiadać ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania fizycznego, 
2. Posiadać doświadczenie dydaktyczne, organizacyjne lub/i popularyzatorskie w zakresie 

nauk o kulturze fizycznej, 
3. Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela 

wychowania fizycznego, 
4. Mile widziane uprawnienia instruktorskie w zakresie instruktora sportu i instruktora 

rekreacji ruchowej, 
5. Staranność i sumienność. 

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

1. Podanie o pracę: na podaniu należy dopisać: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych 
osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do 
korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
aktualnej rekrutacji”. 

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;  
2. Życiorys, 
3. Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym; 
4. Odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych; dokumenty 

potwierdzające staż pracy w szkolnictwie wyższym; 
5. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań art. 113 Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce; 
6. Oświadczenie kandydata, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie będzie 

stanowić podstawowe miejsce pracy. 
 

III. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Rektora pokój nr 115 w godz. od 8.00 do 

15,00 lub przesłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, ul. Piotra 



Skargi 5, 67-200 Głogów. Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko 

asystenta w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej”. Decyduje data wpływu do Uczelni. 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 20 września 2021 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 września 2021. 

Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami 

spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.  

Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają 

rozpatrzeniu. 

 
 

REKTOR 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

dr Katarzyna Rusak 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


