
 

 

PROF-PED-2 

   

REKTOR 
Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu 

ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika dydaktycznego 
na stanowisko: 

 

PROFESORA UCZELNI 

w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu 

do prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej w uczelni, zgodnie        

z art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 574 t.j.) oraz art. 63 Statutu Akademii Nauk Stosowanych 

w Wałczu, w RAMACH: 

dziedzin nauk: nauk społecznych 

dyscyplin 

naukowych/artystycznych: 

 

pedagogika 

zakresu prowadzenia 

zajęć/prowadzenia prac 

badawczych i rozwojowych: 

prowadzenie zajęć dydaktycznych: zarządzanie jakością edukacji, 

dydaktyka ogólna, wczesna edukacja, edukacja matematyczna 

pensum: 270 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie.  

Poszukiwany kandydat powinien: 

1) posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego we wskazanej powyżej dyscyplinie 

i zakresie; 

2) posiadać aktualny dorobek dydaktyczny, naukowy lub artystyczny we wskazanej 

dyscyplinie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych we 

wskazanym powyżej zakresie prowadzonych zajęć oraz kompetencje i doświadczenie 

pozwalające na prawidłową realizację zajęć; 

3) udokumentować doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu różnych form zajęć 

dydaktycznych związanych przedstawionym zakresem, dziedzina nauk społecznych, 

dyscyplina pedagogika (wykładów, ćwiczeń, seminariów dyplomowych), doświadczenie 



organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym, umiejętność wykorzystania środków 

multimedialnych w procesie kształcenia studentów. 

 

Zgłoszenie winno zawierać: 

1) podanie o zatrudnienie kierowane do Rektora, wraz z adresem, adresem e-mail 

i numerem telefonu do kontaktu; 

2) życiorys (CV); 

3) oryginały, odpisy lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wszystkie 

posiadane stopnie naukowe, tytuły naukowe lub tytuły zawodowe; 

4) informacje o kompetencjach, w tym o dorobku dydaktycznym, naukowym lub 

artystycznym wraz z wykazem publikacji lub/oraz opis doświadczenia zawodowego 

w zakresie programu/-ów studiów; 

5) oświadczenie (załącznik nr 1), że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez administratora danych osobowych Akademii Nauk 

Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, tel.: 672500187, adres 

e-mail: rektorat@answalcz.pl w celu rekrutacji  na stanowisko profesor zwyczajny, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 RODO); 

6) oświadczenie (załącznik nr 2), że kandydat zapoznał się z treścią klauzuli 

informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania; 

7) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(załącznik nr 5). 

 

Zgłoszenie na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać w zamkniętej kopercie, 

oznaczonej „Konkurs na stanowisko PROF-PED-2, Akademii Nauk Stosowanych 

w Wałczu” – nie otwierać przed dniem 26.09.2022 r. godz. 11:00”, osobiście lub pocztą na 

adres: 
 

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu 

ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, pok. 114 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia  27.09.2022 r. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa wyboru kandydata, który udokumentuje 

bogatsze i bardziej adekwatne doświadczenie zawodowe, związane z zakresem prowadzonych 



zajęć oraz do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami, a także 

unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 

Uczelnia zastrzega, że zatrudnienie kandydata wyłonionego w czasie procedury konkursowej, 

nastąpi z początkiem roku akademickiego 2022/2023, pod warunkiem, że liczba 

studentów/przewidywany zakres badań  uzasadni potrzebę zatrudnienia. 

 

Wygranie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem. Nie poinformowanie kandydata 

o wyniku konkursu w przeciągu pięciu dni roboczych od daty rozstrzygnięcia jest 

równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

 

Uczelnia nie odsyła nadesłanych dokumentów. 

 

DATA OGŁOSZENIA:  26.08.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT do 26.09.2022 r. godz. 10:00. 

SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka ogólna, zarządzanie jakością edukacji, wczesna 

edukacja, edukacja matematyczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             



   Załącznik nr 1  

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych 

osobowych Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, 

tel.: 672500187, adres e-mail: rektorat@answalcz.pl w celu rekrutacji  na stanowisko    

 

……………………………………,  

 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 RODO). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne 

z prawdą. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

 

 

 

.................................................. 
                  (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

 

Klauzula informacyjna: 

 

Na podstawie art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 

1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 

Wałcz, adres e-mail: rektorat@answalcz.pl, tel. (67) 250 01 87. 

W Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@answalcz.pl tel. 504 230 997 lub pod adresem 

Inspektor Ochrony Danych ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz. 

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na stanowisko  

 

…………………………………………….. 

 

w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom 

trzecim przetwarzanie tych danych. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od 

dnia zakończenia rekrutacji. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia w każdej 

chwili zgody na przetwarzanie danych. 

Wniesienie żądania usunięcia danych lub cofniecie zgody na przetwarzanie danych w trakcie 

procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji 

prowadzonym przez Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

 

 

    .................................................. 
 (data i podpis) 

                                                                                                                           

 

mailto:iod@


 

  Załącznik nr 3  

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych 

osobowych Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz, 

tel.: 672500187, adres e-mail: rektorat@answalcz.pl w celu rekrutacji zgodnie 

z Rozporządzeniem 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 

RODO). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

 

 

.................................................. 
  (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 4  

 

Klauzula informacyjna: 

 

Na podstawie art. 13 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 

1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 

Wałcz, adres e-mail: rektorat@answalcz.pl  , tel. (67) 250 01 87. 

W Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, 

nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować 

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@answalcz.pl, tel. 504 230 997 lub pod adresem 

Inspektor Ochrony Danych ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz. 

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom 

trzecim przetwarzanie tych danych. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy 

od dnia zakończenia rekrutacji. 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

prawo żądania sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia w każdej 

chwili zgody na przetwarzanie danych. 

Wniesienie żądania usunięcia danych lub cofniecie zgody na przetwarzanie danych w trakcie 

procesu rekrutacji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji 

prowadzonym przez Akademię Nauki Stosowanych w Wałczu. 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu.  

 

 

.................................................. 
                  (data i podpis) 
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Załącznik nr 5 

 

 

……………………………                 Wałcz, … … 202... r. 
(tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

 

  

Ja niżej podpisany …………………… urodzony ………………… w 

………………………… 

  

zamieszkały ………………………………………….. 

  

legitymujący się ………………………………….., PESEL ………………………. 

 

świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że: 

      

  

  mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 

 korzystam z pełni praw publicznych, 

 

 nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
 

 nie zostałem ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 

 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji 

o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 

osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu. Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 

jakich zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

 

 

 

  ……………………………………… 
    (czytelny podpis) 

 

 

 


