FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Akademia Zamojska
MIASTO: Zamość
STANOWISKO: adiunkt
DZIEDZINA NAUKI: nauki społeczne
DATA OGŁOSZENIA: 29 lipca 2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 26 sierpnia 2022 r.
LINK DO STRONY: http://bip.upz.edu.pl/page/21/oferty-pracy.html

SŁOWA KLUCZOWE: Akademia Zamojska, adiunkt
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 574) oraz
w Statucie Akademii Zamojskiej

I.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:


posiadać stopień naukowy doktora;



posiadać wykształcenie (w tym studia podyplomowe i kursy) w zakresie:
turystyki, zarządzania, marketingu i komunikacji społecznej;



posiadać kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w organizacji imprez
i wydarzeń turystycznych, kulturalnych i animacyjnych;


II.

posiadać znaczne osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 podanie skierowane do JM Rektora Akademii Zamojskiej,
 dokument potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów magisterskich,
 dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń
itp.,
 zaświadczenia potwierdzające kompetencje i doświadczenie zawodowe,
 wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych,
 dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia (w tym studia podyplomowe
i kursy) w zakresie: turystyki, zarządzania, marketingu i komunikacji społecznej;
 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy na
stanowisku objętym konkursem,
 kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie: wzór w załączeniu,

 CV,
 oświadczenie zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r. poz. 574): wzór oświadczenia w
załączeniu,
 oświadczenie, że Akademia Zamojska będzie od momentu zatrudnienia
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 r., poz. 574): wzór
oświadczenia w załączeniu,

III.

 Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych: wzór w załączeniu.
Warunki zatrudnienia
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
- wymiar czasu pracy - pełny etat.

IV.

Zasady ochrony danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Zamojska, adres: 22-400
Zamość, ul. Pereca 2, mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl
Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres: ul. Pereca 2, 22–400
Zamość lub mailem na konto: iod@akademiazamojska.edu.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
adiunkta.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
 działanie na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art.6 ust.1 lit.b
RODO;
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na
podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO, w związku z:
 Ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane
jako zgoda (na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO) na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do
ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi
administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów
informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom prowadzącym
działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.
Informację o wyniku konkursu udostępnia się w BIP na stronach uczelni http://bip.upz.edu.pl
oraz Ministra Edukacji i Nauki.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego
celu przetwarzania i w czasie określonym przepisami prawa. Zasady archiwizacji
dokumentów oraz okres ich przechowywania określa instrukcja archiwalna oraz jednolity
rzeczowy wykaz akt.
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 usunięcia swoich danych osobowych,
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art.6 ust.1 lit.a RODO), mają
Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na konto
rektorat@akademiazamojska.edu.pl
lub
skontaktować
się
z Administratorem
korespondencyjnie pod adresem ul. Pereca 2, 22–400 Zamość.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy
oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest
dobrowolne.
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w siedzibie Akademii Zamojskiej, ul. Pereca 2, 22-400
Zamość, do dnia 26 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Uczelni). Na kopercie należy
umieścić adnotację ,,Konkurs nr 1 na stanowisko adiunkta w grupie pracowników
badawczo – dydaktycznych w Instytucie Społeczno - Ekonomicznym”. Rozstrzygnięcie
konkursu do dnia 30 września 2022 r.
Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po
terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Akademia Zamojska zastrzega sobie możliwość
zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną z wybranym/wybranymi kandydatami. Zastrzega się
możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

