
REKTOR 

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 

ogłasza konkurs 

na powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej 

na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej 

Kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 

 

Do konkursu może przystąpić osoba: 

 

1 spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, tj.: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie 

współpracowała z tymi organami; 

2. posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego 

z dziedziny/dyscypliny naukowej dla której jednostka jest właściwa; 

3. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej. 

 

Wymagane dokumenty: 

 

1. podanie skierowane do JM Rektora; 

2. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; 

3. koncepcja działalności jednostki; 

4. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczych o treści „Oświadczam, iż 

spełniam wymogi przewidziane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do pełnienia funkcji kierowniczej ……” 

 



Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz 

nazwą konkursu na który są składane: „Konkurs na Dziekana…., lub Konkurs na Dyrektora Instytutu 

…. lub Konkurs na Kierownika Katedry …….” 

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2019 r. 

 

 


