
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
  

ogłasza konkurs  
na stanowisko asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych 

 

O stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych może ubiegać się osoba 
spełniająca wymogi zawarte w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOWI 

 
1. Podpisanie oświadczenia o zatrudnieniu w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, 

jako podstawowym miejscu pracy. 
2. Posiadanie stopnia doktora inżyniera w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport.  
3. Ukończony kurs hydrografa morskiego kategorii „A” lub „B”.  
4. Doświadczenie w lądowych pomiarach geodezyjnych, minimum 2 lata.  
5. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, minimum 1 rok. 
6. Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych  

w zakresie między innymi nawigacji morskiej, geodezji i kartografii, przyrządów i 
systemów pomiarowych, systemów satelitarnych.   

7. Znajomość języka angielskiego w stopniu gwarantującym sprawne komunikowanie się 
w trakcie zajęć dydaktycznych i wystąpień naukowych. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. CV wraz z danymi teleadresowymi. 
2. Kserokopia dyplomu ukończenia uczelni morskiej. 
3. Informacja o działalności organizacyjnej i dydaktycznej. 
4. Zaświadczenie o niekaralności. 

 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty należy nadsyłać do 10.09.2020 r. na adres: 

Akademia Marynarki Wojennej  
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia 
Okrętowego ul. Śmidowicza 69  
81-127 Gdynia 
z dopiskiem: „oferta pracy konkurs 2020 KNIHM – asystent" 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20.09.2020 r. 

 

 



           

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz 

dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, 81-127 Gdynia, ul. 

Śmidowicza 69.  

 

2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: 

iod@amw.gdynia.pl.  

 

3. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, 

którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne.  

 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 221 Kodeksu Pracy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).  

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu 

rekrutacji.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby 

upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków 

służbowych.  

 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie 

jest dobrowolne.  

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie.  

 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.  

 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

mailto:iod@amw.gdynia.pl

