
Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych  

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie  

ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych  

na kierunku pielęgniarstwo i kierunku praca socjalna  

w roku akademickim 2019/2020, w formie umowy cywilnoprawnej 

 

I . Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:  

1. spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                                      

o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668);  

2. posiadają wykształcenie zgodne z n/w dziedzinami i dyscyplinami nauki stosownie                          

do wymienionych kierunków; 

3. posiadają, co najmniej, tytuł zawodowy magistra, mgr pedagogiki, mgr socjologii,                    

mgr prawa, mgr psychologii, mgr pielęgniarstwa i inny mający zastosowanie w ochronie 

zdrowia, lekarza medycyny, posiadają stopień naukowy doktora, tytuł profesora; 

4. posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w danej dziedzinie; dorobek naukowy, 

dydaktyczny i zawodowy - praktyczny w obrębie reprezentowanej dyscypliny naukowej. 

 

II. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk 

Humanistycznych na kierunku : pielęgniarstwo z następujących przedmiotów:  

 
Kierunek : Pielęgniarstwo  -  Studia stacjonarne 

 

Lp. Przedmiot Forma zajęć 

1. Neurologia wykłady - 

2. Pielęgniarstwo neurologiczne - ćwiczenia 

3. Podstawowa opieka zdrowotna wykłady ćwiczenia 

4. Mikrobiologia i parazytologia  wykłady  ćwiczenia 

5. Farmakologia wykłady - 

6. Radiologia wykłady - 

7. Rehabilitacja wykłady - 

8. Psychiatria   wykłady - 

9. Pielęgniarstwo psychiatryczne - ćwiczenia 

10. Położnictwo, ginekologia   wykłady - 

11. Dietetyka wykłady  - 

12. Podstawy ratownictwa medycznego - ćwiczenia 

13. Podstawy pielęgniarstwa: pracownia umiejętności 

pielęgniarskich 

- ćwiczenia 

 

III. Przewiduje się powierzenie prowadzenia zajęć na Wydziale Ochrony Zdrowia                       

i Nauk Humanistycznych na kierunku : praca socjalna z następujących przedmiotów:  
 

Kierunek: Praca socjalna  -  Studia stacjonarne 

 

Lp. Przedmiot Forma zajęć 

1. Interwencja kryzysowa wykłady ćwiczenia 

2. Superwizja w pracy socjalnej wykłady konwersatorium 

3. Teoria i metody pracy socjalnej wykłady ćwiczenia 

4. Projekt socjalny w psychiatrii środowiskowej wykłady konwersatorium 

5. Elementy psychiatrii środowiskowej i interwencji  wykłady ćwiczenia 

6. Psychogerontologia wykłady ćwiczenia 

7. Trening interpersonalny wykłady ćwiczenia 

8. Resocjalizacja w pracy socjalnej wykłady ćwiczenia 

9. Zarzadzanie i organizacja w pomocy społecznej wykłady - 

10. Historia pomocy społecznej wykłady - 



11. Wsparcie indywidualne i grupowe – profilaktyka 

i interwencja kryzysowa 

- konwersatorium 

12. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach  - ćwiczenia 

13. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych  

i behawioralnych  

wykłady ćwiczenia 

14. Metody pracy z osobami uzależnionymi  

i współuzależnionymi 

- konwersatorium 

15. Podstawy rehabilitacji wykłady ćwiczenia 

 

IV. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Rektoracie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, mieszczącym się w budynku PWSZ                                   

w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9, z dopiskiem  „Konkurs WOZiNH”, następujących 

dokumentów :  

1. Podanie o zawarcie umowy cywilnoprawnej w danym roku akademickim.  

2. Życiorys.  

3. Kwestionariusz osobowy (druk do pobrania – strona internetowa Uczelni).  

4. Oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  

o nie karaniu karą pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 

na stałe lub czas określony/ zawierające, że podane informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym oraz stwierdzenie, że składający oświadczenie jest świadomy 

odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

5. Ksero dyplomów (poświadczone za zgodność).  

6. Dokumentację potwierdzającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w danej 

dziedzinie. 

7. Dokumentację dorobku naukowego/dydaktycznego, ukończone specjalizacje i inne formy 

doskonalenia zawodowego.  

8. Informację o dorobku zawodowym. 

9. Kierunek: pielęgniarstwo (dla lekarzy, pielęgniarek i położnych) – prawo wykonywania 

     zawodu. 

 

V. Maksymalne stawki brutto za prowadzenie jednej godziny zajęć dydaktycznych 

wynoszą (w zł) :  

1. dla profesora zwyczajnego – 80,00,  

2. dla doktora habilitowanego – 70,00,  

3. dla doktora, lekarza bez tytułu doktora – 60,00, 

4. dla magistra, magistra inżyniera  – 50,00.  

 

VI.  Zawarta umowa będzie obowiązywała w roku akademickim  2019/2020.  

 

VII. Wynagrodzenie za zrealizowane zajęcia dydaktyczne będzie wypłacane dwa razy  

w roku akademickim : po semestrze zimowym oraz po semestrze letnim, zgodnie ze 

złożonym rozliczeniem (rachunkiem).  

 

VIII. Podstawowym kryterium wyboru oferty przez komisję jest posiadanie stosownego 

wykształcenia oraz dorobek zawodowy, dydaktyczny i naukowy kandydata.   

 

IX. Decyzja komisji nie podlega procedurom odwoławczym.  

 

X. Termin składania dokumentów: do 30 sierpnia 2019 r. 

 

XI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9 września 2019 r.  

 

 



XII. Szczegółowe informacje  będą  udzielane  w dziekanacie Wydziału Ochrony 

Zdrowia  i Nauk Humanistycznych, który mieści się w budynku PWSZ w Ciechanowie 

przy ul. Wojska Polskiego 51.  

tel./fax: 23 672 22 13;        tel.: 23 674 37 04.  

 

XIII. Osobę, której oferta została wybrana, komisja powiadomi w formie pisemnej  

o dokonanym wyborze w ciągu 7 dni  od daty rozstrzygnięcia konkursu.  

 

 

 

 

        Dziekan 

        Wydziału Ochrony Zdrowia 

         i Nauk Humanistycznych 

 

                                                  dr Bożena Ostrowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


