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DZIEKAN
WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA
W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Instytucie Matematyki i Informatyki AJD w Częstochowie
Stanowisko do objęcia od 01.10.2017 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o
Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U. 2016.1842t. j. z późn. zm.) oraz
następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Posiadają dyplom doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.
2. Posiadają dorobek naukowy z zakresu matematyki.
Wymagane dokumenty:
1. Podanie
2. Kwestionariusz osobowy
3. Odpis dyplomu z tytułem doktora w zakresie matematyki
4. Informacja na temat działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
5. Oświadczenie o niekaralności
6. Oświadczenie, że Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie będzie podstawowym
miejscem pracy kandydata.
7. Oświadczenie o następującej treści „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych, przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r o ochronie danych osobowych”.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego AJD
w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15, pok. nr 8 do dnia 08.09.2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: Posiedzenie Rady Wydziału wrzesień 2017 r.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana
oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

