
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki,  

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej 

MIASTO: Słupsk 

STANOWISKO: asystent 

DZIEDZINA NAUKI: pedagogika 

DATA OGŁOSZENIA: 27.09.2018r.  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.10.2018r.  

STRONY: www.apsl.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika 

 

CELEM KONKURSU JEST: obsadzenie stanowiska asystenta w Instytucie Pedagogiki w Zakładzie 

Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Akademii Pomorskiej jako 

podstawowym miejscu pracy.  

ZADANIA: prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, współpraca międzynarodowa, 

realizacja zajęć dydaktycznych, wykonywanie prac organizacyjnych i działalność na rzecz promocji 

Instytutu.  

 

WYMOGI KONKURSU: 

 posiadanie tytułu zawodowego magistra na kierunku pedagogika 

 udział w konferencjach i/lub seminariach naukowych;  

 doświadczenie z zakresu współpracy z zagranicą, pisania projektów o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym;  

 doświadczenie zawodowe z zakresu opieki i wychowania; 

 sprecyzowane plany rozwoju naukowego. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

(druki do pobrania ze strony http://apsl.edu.pl/dokumenty - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia 

- konkurs) 

1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do JM Rektora AP w Słupsku); 

2. Kwestionariusz osobowy; 

3. Życiorys; 

4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra na kierunku pedagogika; 

5. Informacje o doświadczeniu zawodowym, organizatorskim  i/lub naukowym.  

http://www.apsl.edu.pl/
http://apsl.edu.pl/dokumenty


6. Opis planu rozwoju naukowego.  

7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy, z 27.07.2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym; 

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 12 Rozporządzenia 2016/679 

(RODO) oraz art. 24 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie danych osobowych o następującej treści: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię 

Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych 

zawartych w niniejszym formularzu w celach i zakresie wynikających z przepisów prawa pracy.  

9. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku 

będzie podstawowym miejscem pracy; 

10. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą 

być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

Zgłoszenia na konkurs należy złożyć osobiście lub pocztą na adres: 

Akademia Pomorska w Słupsku 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych 

ul. Boh. Westerplatte 64,  

76-200 Słupsk 

z dopiskiem „Konkurs na asystenta" 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu: 24.10. 2018 r.  

 

 

THE PURPOSE is: filling the post of assistant at the Institute of Pedagogy in the Guidance and 

Counselling Pedagogy Department; Faculty of Social Science.  

TASKS: conducts research and publication of their results, international cooperation, implementation of 

didactic classes. 

 

REQUIREMENTS OF THE COMPETITION:  

title of a professional master in the field of pedagogy 

• participation in conferences and scientific seminars; 

• experience in cooperation with foreign countries, writing projects at national and international level; 

• precise plans for scientific development. 



 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do pisma R-WiP/0640/45/2011 

 Wybór opcji TREŚĆ 

Stanowisko  asystent 

Stanowisko (praca) - dane 

ogólne (max 1000 znaków) 

- Zatrudnienie w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo-

Wychowawczej, Wydział Nauk Społecznych; 

Akademia Pomorska w Słupsku. 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  PEDAGOGIKA 

DZIEDZINA:  NAUKI SPOŁECZNE 

Stanowisko (praca) - opis 

(max 3000 znaków) 

 Prowadzenie zajęć oraz ćwiczeń w zakresie 

przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych w 

zakresie pedagogiki w tym pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej.  

Position  Assistant 

Position (work) - generał 

data (max lOOOsigns) 

- Employed at: Guidance and Counselling Pedagogy 

Department; Faculty of Social Sciences, Pomeranian 

Academy in Słupsk  

SCIENTIFIC DISCIPLINE: PEDAGOGY  

AREA: SOCIAL SCIENCES 

Position (work) - 

description (max 3000 

signs) 

 Conducting  classes and practical exercises related to 

core and  specialist subjects in the area of  guidance 

and counselling pedagogy.  

 

 

Klauzula informacyjna  

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię 

Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych zawartych 

w niniejszym formularzu w celach i zakresie wynikających z przepisów prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej. 

 

" Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:   

1. Administratorem danych wskazanych w niniejszym formularzu jest Akademia Pomorska w Słupsku z 

siedzibą przy ul. Arciszewskiego 22 A, (kod pocztowy: 76 – 200 Słupsk). 



2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

za pośrednictwem adresu e-mail: – inspektor@apsl.edu.pl 

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa pracy, zabezpieczenia 

społecznego i ochrony socjalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.  

4.  Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane 

archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat. 

5.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania Umowy o pracę. 

6.  Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione na mocy prawa. 

7. 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 (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

 


