REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs nr 1 na stanowisko

ADIUNKTA
w Katedrze Języka Biznesu
na Wydziale Zarządzania
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Statucie
Politechniki Częstochowskiej oraz szczegółowe wymagania określone przez komisję konkursową
jednostki.
Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
angielskie.
2. Doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – min. trzyletnie.
3. Dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa angielskiego (min. pięć artykułów lub rozdziałów
w monografiach).
4. Biegła znajomość języka polskiego (informacja dla cudzoziemców).
5. Gotowość do zatrudnienia w Politechnice Częstochowskiej jako podstawowym miejscu pracy
w pełnym wymiarze czasu pracy i zaliczenia do minimum kadrowego.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, skierowane do JM Rektora Politechniki
Częstochowskiej za pośrednictwem Dziekan Wydziału Zarządzania.
Życiorys i kwestionariusz osobowy kandydata do pracy.
Odpis dyplomu doktora, magistra oraz kopie innych dyplomów.
Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz odbytych staży.
Kopie posiadanych świadectw pracy.
Oświadczenie kandydata, że Politechnika Częstochowska będzie jego podstawowym miejscem
pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164
poz. 1365 z późn. zm.).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Zgłoszenia na konkurs wraz z podaną dokumentacją należy dostarczyć do:
Biura Dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
42-200 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19B
w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00
z dopiskiem na podaniu lub kopercie: KONKURS nr 1
Termin rozstrzygnięcia konkursu do 24 kwietnia 2018 roku
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani listownie w ciągu 7 dni
Planowany okres zatrudnienia – od 1.10.2018 r., zgodnie ze Statutem PCz
REKTOR
Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

