
 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

________________________________________________________________ 
Głogów, dnia 14 lipca 2022 roku 

REKTOR 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie 

ogłasza 

KONKURS 

na stanowisko adiunkta w Instytucie Humanistycznym 

na kierunku nowe media (studia I stopnia) 

 

I. Do konkursu przystąpić mogą osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz 
następujące kryteria kwalifikacyjne:  

 
1. Stopień / Tytuł naukowy doktora nauk społecznych [według nomenklatury z 2018 r.] –

z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach;  
2. Dorobek naukowy z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach; 
3. Przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych różnego 

rodzaju (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, laboratoria, projekty) z zakresu wymienionej 
dyscypliny. Doświadczenie i przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotów 
związanych z komunikacją medialną, wizualną, mediami społecznościowymi, itp. 

4. Udokumentowaną aktywność pozadydaktyczną – praktyczną z zakresu nowych 
mediów. 
 

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; 
7. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik). 

 



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 

adiunkta w Instytucie Humanistycznym”. Decyduje data wpływu do Uczelni. 

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 9 września 2022 roku. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2022. 

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 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla kandydata. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 

Głogowie z siedzibą ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, reprezentowany przez Rektora; 

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w PWSZ w Głogowie, adres email: 

rudnik@pwsz.glogow.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na 

wskazane stanowisko pracy. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.); 

5. Posiadam prawo do: 

- żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

6. Posiadam prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie; 

7. Mam prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, ze moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

ogólnym rozporządzaniem o ochronie danych sposobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 

8. Podane danych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym w przepisach prawnych a w 

pozostałym zakresie dobrowolnie, ale niezbędne do realizacji postanowień umowy. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonej 

dokumentacji, dla potrzeb niezbędnych do procedury konkursowej i zawarcia umowy o pracę,  

realizacji jej postanowień, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 

 

……………………………………. 

Podpis 

 


