
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 
 
INSTYTUCJA:    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Nowym Sączu,  Instytut   Pedagogiczny     

MIASTO:       Nowy Sącz 

STANOWISKO:       wykładowca 

DYSCYPLINA NAUKOWA:    sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,  

informatyka 

DATA OGŁOSZENIA:     25.08.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:     26.09.2022 r. 

LINK DO STRONY:     www.pwsz-ns.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:                  grafika komputerowa, graficzne programy 
komputerowe, multimedia, grafika 2D i 3D, 
projektowanie w Internecie 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.                     
z 2022 r., poz. 574 z  późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom 
kwalifikacyjnym: 
 

1) wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie grafiki komputerowej, informatyki/ 
komputerowych systemów wspomagających; 

2) minimum dwuletnie doświadczenie w pracy wykładowcy z zakresu projektowania 
graficznego, fotografii, projektowania w Internecie; 

3) minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu praktyk zawodowych                       
w szkolnictwie wyższym lub w szkołach średnich z zakresu projektowania 
graficznego, multimediów, projektowania w Internecie, fotografii;  

4) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w zakresie projektowania graficznego, fotografii, 
multimediów, projektowania w Internecie, projektowania aplikacji internetowych 
w szkołach średnich; 

5) kwalifikacje pedagogiczne do prowadzenia zajęć (ukończone studia 
pedagogiczne lub studia podyplomowe z zakresu przygotowania 
pedagogicznego), 

6) deklaracja o podstawowym miejscu pracy w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Nowym Sączu. 
 
W przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest znajomość języka 
polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 
 

2. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych,            
na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze godzin w roku 
akademickim 2022/2023. 



 
      Zakres obowiązków: 

▪ realizowanie zajęć dydaktycznych w wymiarze 360 godzin na studiach 

stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, 

▪ własny rozwój zawodowy i naukowy,  

▪ praca organizacyjna na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                   
w Nowym Sączu w tym szczególnie Instytutu Pedagogicznego, 

▪ prowadzenie praktyk zawodowych. 
 
3. Kandydaci przystępujący  do konkursu obowiązani są złożyć następujące 

dokumenty: 
1) podanie o pracę; 
2) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (zał. 1)  
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. 2 ); 
4) życiorys; 
5) odpisy (kserokopie) dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie 

(oryginały do wglądu przed podpisaniem umowy); 
6) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe; 
7) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce(zał. 3); 
8) kopie certyfikatów, dodatkowych zaświadczeń; 
9) oświadczenie,  że  Państwowa   Wyższa Szkoła   Zawodowa  w  Nowym   Sączu  

będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (zał. 4). 

 
4. Dokumenty należy składać: 
-  osobiście lub przesłać na adres Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                              
w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat Ogólny, pokój 01. Na 
kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs nr 4 na stanowisko wykładowcy           
w IP” albo 
- przesłać na adres poczty elektronicznej mhinc@pwsz-ns.edu.pl wpisując w tytule:     
„Konkurs nr 4 na stanowisko wykładowcy w IP”. 
 
5. Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.09.2022 r. (decyduje data 

wpływu dokumentów do siedziby Uczelni). 
 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.09.2022 r. Informacja o jego wyniku 
wraz z uzasadnieniem będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej 
Uczelni oraz na stronie Ministra Edukacji i Nauki. 

 
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy 
kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne. 
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie 
podlegają rozpatrzeniu. 
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania 
przyczyny. 
Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi 
rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o  zatrudnieniu 
podejmuje Rektor.  
 

mailto:koracz@pwsz-ns.edu.pl


zał. 1 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), tzw. „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w złożonej przeze mnie ofercie pracy na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu (ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz). 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y 
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również 
wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
                                                                                     
 
                                                                                                         ………………………………………………. 
                                                                                                         miejscowość, data i czytelny podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia    

2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 

ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz; 

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Nowym Sączu pod adresem e-mail: iod@pwsz-ns.edu.pl 

lub numerem telefonu: +48 (18) 443 45 45, +48 (18) 547 56 02. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia 

rekrutacji na stanowisko pracownicze w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w 

Nowym Sączu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

a, RODO; 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do przeprowadzenia rekrutacji; 

5. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

6. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, jednak w przypadku 

zatrudnienia odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane 

w imieniu administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa; 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów 

prawa; 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane; 

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania; 

10. W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2). 

 

Potwierdzam, że zapoznałem/am się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje 

 

 

       ……………………………………. 
            miejscowość, data i czytelny podpis 



 

zał. 2 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko 

..................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia  

…………………………………………………………………………………………………. 

3. Dane kontaktowe (adres zamieszkania, telefon, adres e-mail) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

4.Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na 

określonym stanowisku) 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...     
 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia) 

 
 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

 

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego 

rodzaju lub na określonym stanowisku) 

................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
(kursy, studia podyplomowe, lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności) 

 

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy 

określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..... 
 (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

 

7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów 

szczególnych  

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera) 

 

 

                           

 

 

……………………………………    …………………………………… 
                     (miejscowość i data)                                                                                                  czytelny podpis 

 



 zał. 3 

            

………………………………… 

/ Imię i nazwisko / 
 

 

 OŚWIADCZENIE 
 

 

W związku z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 574 ze zm.) oświadczam, że: 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 

- korzystam z pełni praw publicznych, 

- nie byłem(-byłam) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- nie zostałem(-łam) ukarany(-a) karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 

7 i 8 ww. ustawy, tj. karą wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy 

w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat bądź karą pozbawienia prawa do 

wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat. 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz,……………… …………………………………… 

/ podpis / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     zał. 4 

 ………………………….. 
              /Imię i nazwisko/ 

 

 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu: 

będzie moim podstawowym / nie będzie moim podstawowym** miejscem pracy        

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) 

 

 

…………………….                          ………………………………… 

miejscowość, data                          czytelny podpis 

 

 

*podstawowe miejsce pracy – uczelnia, w której nauczyciel akademicki zatrudniony jest w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Nauczyciel akademicki może mieć jednocześnie tylko jedno podstawowe 
miejsce pracy (art. 120, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce                            
Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) 
 
*Niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


