
REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
ogłasza konkurs nr 1 na stanowisko 

 

ADIUNKTA 

 w Katedrze Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości 

na Wydziale Zarządzania 
         
 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 

20.07.2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), 

Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję 

konkursową jednostki. 

 

Warunki przystąpienia do konkursu: 

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych uzyskanego po 2015 roku. 

2. Posiadanie predyspozycji i doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na 

uczelni. 

3. Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu energetyki uwzględniającego 

aspekty ekonomiczne i środowiskowe; dużym atutem będą publikacje w wysoko punktowanych 

czasopismach naukowych lub materiałach konferencyjnych (wg listy MNiSW). 

4. Znajomość problematyki podstaw ekonomii, inwestycji i/lub nieruchomości. 

5. Czynny udział w konferencjach naukowych; atutem będzie czynny udział w konferencjach 

międzynarodowych. 

6. Posiadanie planu rozwoju naukowego. 

7. Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych w ciągu ostatnich 

5 lat, w tym pełnienie funkcji kierownika projektu. 

8. Udokumentowane doświadczenie w organizowaniu konferencji. 

9. Opinia samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie. 

10. Biegła znajomość języka polskiego (informacja dla obcokrajowców). 

11. Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy  

w pełnym wymiarze czasu pracy na okres półtora roku. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora Politechniki 

Częstochowskiej przez Dziekana Wydziału Zarządzania. 

2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy. 

3. Dyplomy, odpisy lub uwierzytelnione kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających 

kwalifikacje kandydata. 

4. Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych 

staży. 

5. Kopie posiadanych świadectw pracy. 

6. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem 

pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm). 

7. Oświadczenie kandydata o poniższej treści: 

 
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych 

przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale 

Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 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, zwanej 

dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej 

powyżej jest Politechnika Częstochowska z siedzibą ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa. 



2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych administratora 

danych. 

3) Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego 

w Politechnice Częstochowskiej. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie na stanowisko nauczyciela 

akademickiego w Politechnice Częstochowskiej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

przeprowadzenie postępowania konkursowego. 

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz ewentualnego późniejszego zatrudnienia. 
 

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy składać  

 w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej, 

42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 127 

w terminie do 14 lutego 2020 roku 

z dopiskiem na kopercie: Konkurs nr 1 

 

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 21 lutego 2020 r. 

Informacja o wynikach konkursu będzie udzielana w Biurze Dziekana Wydziału Zarządzania pod 

numerem telefonu 34 3250 395 oraz zostanie umieszczona na stronie BIP Politechniki 

Częstochowskiej. 

 

Planowane zatrudnienie od dnia 1. 03. 2020r. zgodnie ze Statutem Politechniki Częstochowskiej. 
 

         REKTOR 

 

 

 

           Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol 

 


