
Załącznik nr 1  

Wzór ogłoszenia o konkursie w sprawie   

zatrudnienia nauczyciela akademickiego  

  

  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA 

AKADEMICKIEGO  

  

  

Instytucja  Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  

  

Jednostka organizacyjna  Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych 

Stanowisko  Adiunkt 

Grupa pracowników   Dydaktyczno-badawczy 

Dyscyplina naukowa  Ekonomia i Finanse  

Data ogłoszenia  27.09.2021 r. 

Termin składania dokumentów    

do 27.10.2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu i 

ogłoszenia wyników  
 do 08.11.2021 r.  

Wymiar czasu pracy   Pełny etat 

Wymóg  zatrudnienia  w  

podstawowym miejscu pracy  

 tak  

  

  

Link do strony  www.ppuz.edu.pl  

Opis  (tematyka, 

 oczekiwania, uwagi)  

 Zatrudnienie osoby z tytułem co najmniej doktora do:      

 przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla 

studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz 

Rachunkowość i Analityka Ekonomiczna w PPUZ w Nowym 

Targu,  

 prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i 

finanse. 

Wymagania  1. Tytuł naukowy- doktora; 

2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w 

sektorze publicznym lub prywatnym; 

3. Minimum 4 publikacje naukowe. 

Wykaz dokumentów Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są złożyć 

następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 478); 

2. Wniosek o zatrudnienie; 

3. Życiorys; 

4. Kwestionariusz osobowy; 

5. Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

http://www.ppuz.edu.pl/
http://www.ppuz.edu.pl/


6. Kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu 

zawodowego lub równorzędnego; 

7. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym; 

8. Wykaz publikacji; 

9. Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe; 

10.  Oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy w Podhalańskiej 

Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w ciągu 14 

dni od dnia zatrudnienia kandydat złoży oświadczenie o 

reprezentowaniu w Podhalańskiej Państwowej Uczelni 

Zawodowej w Nowym Targu dziedziny nauk społecznych i 

dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, zgodnie z art. 343 ust. 

7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 478). 

11. Oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy w Podhalańskiej 

Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w ciągu 14 

dni od dnia zatrudnienia kandydat złoży oświadczenie o 

upoważnieniu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej 

w Nowym Targu do zaliczenia kandydata do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową w dziedzinie 

nauk społecznych i dyscypliny naukowej ekonomia i finanse, 

zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 poz. 478). 

 

INFORMACJA  1. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać 

informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w 

rozstrzygnięciu konkursu. 

2. Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na adres: 

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, 

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, Centrum Zasobów 

Ludzkich. 

3. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło pocztą o terminie zgłoszenia udziału 

w konkursie rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Uczelni. 

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do 

przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami 

spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.   

5. Zastrzega się możliwość niezawierania umowy o pracę z osobą, 

która wygrała konkurs w przypadku braku osiągnięcia poziomu 

oczekiwanej rekrutacji w roku akademickim2021/2022 

6. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz 

przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. 

7. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania 

konkursowego bez podania przyczyny. 

 

Rektor PPUZ w Nowym Targu 

 

 

 



…………………………………………………….  

          (imię i nazwisko kandydata) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE. L. 

2016.119.1), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalańska Państwowa Uczelnia 

Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, zwana dalej PPWSZ w Nowym 

Targu. 

• Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres Administratora, 

podany powyżej lub na adres: iod@ppwsz.edu.pl. 

• Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanych z 

przeprowadzeniem procesu rekrutacji przez PPWSZ w Nowym Targu.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 

udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO, tj. konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

• Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym i podmiotom 

publicznym w ramach posiadanych uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz podmiotom, 

którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania 

danych osobowych (podmioty przetwarzające).  

• Pani/Pana dane osobowe, w przypadku nie przyjęcia do pracy będą przechowywane przez 

okres 14 dni, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. Po tym okresie 

zostaną zwrócone na podany przez Panią/Pana adres. 

• Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na 

warunkach określonych w RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w 

zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa 

jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne.  Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych w ogłoszeniu 

rekrutacyjnym może być nieuwzględnienie kandydata w procesie rekrutacyjnym. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i 

nie będą poddawane profilowaniu. 

Administrator Danych Osobowych 

Oświadczam, iż zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 

Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu.   

 

 

 

 

…………………………………………………. 

                                                                                               (data i podpis kandydata) 


