
 

INSTYTUCJA: Akademia Marynarki Wojennej 

MIASTO: Gdynia 

STANOWISKO: adiunkt – grupa pracowników dydaktycznych 

DZIEDZINA NAUKI: nauki społeczne 

DATA OGŁOSZENIA: 13.09.2019 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 14.10.2019 r., rozstrzygnięcie konkursu 18.10.2019 r. 

LINK DO STRONY: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/pl/component/k2/item/693-oferty-

pracy-w-amw 

SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne: ochrona informacji, audyt systemów 

teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwo 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Akademia Marynarki Wojennej poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta. 

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie: nauki społeczne. 

2. Spełnić wymagania określone w art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018r. „Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce”. 

3. Posiadać staż dydaktyczny. 

4. Posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej z przedmiotów: bezpieczeństwo informacji, 

ochrona danych osobowych, audyt systemów teleinformatycznych, obsługa 

cyberincydentów, cyberbezpieczeństwo. 

5. Posiadać doświadczenie z zakresu cyberbezpieczeństwa 

6. Posiadać znajomość języka nowożytnego. 

7. Posiadać publikacje naukowe związane z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem 

bezpieczeństwem informacji, ryzykiem informatycznym. 

8. Wykazać udział w konferencjach naukowych. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie do JM Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej. 

2. Życiorys. 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego. 

4. Opis doświadczenia kandydata i dorobku naukowego – wykaz osiągnięć w pracy badawczej 

i dydaktycznej. 

5. Oświadczenie kandydata, że Akademia Marynarki Wojennej będzie podstawowym 

miejscem pracy. 

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

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  

7. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2019 r. do godz. 12.00 w Dziekanacie 

Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, pokój 212/9, 

81-103 Gdynia, ul. Śmidowicza 69. 

8. Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez 

wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest 

równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

9.  Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Marynarki Wojennej. 

 

 
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, ). Administrator ustanowił 
inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@amw.gdynia.pl 
Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie 
rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie 
następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do 
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korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie 
ewentualnych danych dodatkowych zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana 
wizerunku). Podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie 
jest obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
Dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie 
prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, 
jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 miesięcy . 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Pani/Pana 
zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 

 


