Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Częstochowa, 22.02.2019 r.

Dyrektor
Uniwersyteckiego
Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza KONKURS
OFERT NA GOTOWOŚĆ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU
AKADEMICKIM 2018/2019 W FORMIE UMOWY ZLECENIE w Uniwersyteckim
Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie

Wymaganiu kwalifikacyjne:
1. Podstawa prawna dot. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – ustawa z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842t.j.z poźn. zm.)
2. posiadanie tytułu zawodowego co najmniej magistra w zakresie skandynawistyki
(specjalność język szwedzki)
3. doświadczenie w nauczaniu języka ogólnego na różnych poziomach zaawansowania
4. udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach podnoszących kompetencje w zakresie
nauczania języka włoskiego
5. umiejętności opracowywania karty przedmiotu
6. znajomość języka polskiego
Wymagane dokumenty
1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, skierowane do JM Rektora Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
2. Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kopia dyplomu.
5. Informacje u udziale w konkursach, warsztatach i konferencjach, informacje o działalności
dydaktycznej i organizacyjnej.
6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji.
7. Oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
8. Zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Kandydat musi złożyć oświadczenie 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”.

Informacja:
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie
Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, w budynku przy ul. Zbierskiego 2/4
pok. 2.08 p., tel. 34 3783119 lub 34 3783120, w zaklejonej kopercie z opisem: „Konkurs na
stanowisko lektora języka szwedzkiego” w godzinach 8:00-14:30.
Termin składania dokumentów: do 28.02.2019 r. do godz. 10:00 Termin rozstrzygnięcia
konkursu: luty 2019 r. Planowany okres zatrudnienia od: marca 2019 r. Kandydata
wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia Rektor, na wniosek Dyrektora UCKU.
Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata. Decyzja Rektora nie podlega
procedurom odwoławczym.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 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 poprawianiu. Podanie
danych jest dobrowolne. Jednak niepodanie informacji wskazanych w art.22¹ § 1 Kodeksu
pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Dyrektor Uniwersyteckiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego

mgr Sylwia Stachurska

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
CYWILNOPRAWNA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ)

–

KANDYDACI

(UMOWA

......................................................
Imię i nazwisko
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana
Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa moich danych
osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu
realizacji procesu rekrutacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ujd.edu.pl, tel. 34 37-84 133;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na
podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy
kandydat nie przejdzie jej pomyślnie);
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie
informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia konkursu spowoduje, że kandydatura nie będzie
rozpatrywana;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
Przyjmuję do wiadomości
……………………………..
Data

..................................................................
Podpis osoby

