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DZIEKAN 
WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH, PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 

UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO 
 IM. JANA DŁUGOSZAW CZĘSTOCHOWIE 

ogłasza 
 

KONKURS 
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych (umowa cywilno-prawna) 

do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 

na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie  

Stanowisko do objęcia od 1 października 2022 r. 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo  

o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. 2018.1668.) oraz następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

• posiadać wykształcenie wyższe – farmaceuta 

• posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki farmaceutyczne 

• posiadać doświadczenie w pracy zdobyte po za uczelnią wyższą 

• posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 

• posiadać kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w języku angielskim. 

 

Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na kierunku dietetyka oraz żywienie człowieka i 

dietetyka Żywienie kliniczne, żywienie kliniczne i opieka farmaceutyczna. Ilość i zakres zajęć może 

ulec zmianie.   

 

  

Wymagane dokumenty: 

− Podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

− Kwestionariusz osobowy  

− Odpis dyplomu i dokumenty potwierdzające kwalifikacje 

− Formularz zgłoszeniowy zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem UJD 

− Oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i 

korzystaniu z pełni praw publicznych  

− Zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 

− Informacja o posiadanych kompetencjach 



 

 

 

− Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane co miesiąc w terminie 

do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. Rachunki należy 

składać co miesiąc do 5-tego danego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywały 

się zajęcia. 

− Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Dziekanowi Wydziału sprawozdanie z 

wykonanych czynności, w tym z weryfikacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia.  

 

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zastrzega sobie prawo 

nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu nie jest równoznaczny z 

zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o 

zatrudnieniu podejmuje Rektor.  

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych 

UJD w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15, pok. nr 8 lub 5 do dnia 30.06.2022 r. Za datę 

złożenia dokumentów uważa się termin ich wpływu do Dziekanatu WNŚPT. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2022 r 
 

 

 

Dokumenty do pobrania 

 

http://www.wnspt.ujd.edu.pl/articles/view/pliki-do-pobrania

