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OGŁOSZENIE  

W ramach realizacji projektu studia dualne pt. „Przygotowanie studentów 

specjalności Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży 

lotniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020.  

 

Lotnicza Akademia Wojskowa 

zaprasza  

Nauczycieli akademickich 

 do złożenia oferty  

dotyczącej realizacji dodatkowych zajęć według zmodyfikowanego programu studiów 

dualnych z przedmiotu  

Przepisy i prawo lotnicze 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi:  

1) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych, doktora nauk 

inżynieryjno-technicznych lub doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki 

prawne potwierdzone dyplomem; 

2) udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach 

dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych;  

Należy podać: nazwę/y Uczelni; okres pracy w układzie od miesiąc, rok; do 

miesiąc, rok; stanowisko/a; 

3) udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć  

z zakresu prawa lotniczego; 

Należy podać: nazwę Uczelni, nazwy przedmiotów, nazwę kierunku studiów lub 

nazwę kursu, okres realizacji przedmiotów. 

  

Osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć w Sekretariacie Wydziału 

Bezpieczeństwa Lotniczego w terminie do dnia 08 czerwca 2022 r. oferty zawierające: 

CV, zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz dokumenty 

wymienione w pkt. 1-3. 

 

Osoba wybrana do przeprowadzenia dodatkowych zajęć według zmodyfikowanego 

programu studiów dualnych z przedmiotu Przepisy i prawo lotnicze będzie 

zobowiązana: 
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1) sporządzić sylabus z przedmiotu Przepisy i prawo lotnicze zgodnie z PART-66 

dotyczącym licencji B1 i B2, 

2) przeprowadzić zajęcia dydaktyczne w dniach 10.06.2022 r. – 30.09.2022 r.  

w wymiarze 50 godzin lekcyjnych w dwóch 10-osobowych grupach (po 25 

godzin na jedną grupę), przy czym jedna godzina wynosi 45 minut, 

3) w zależności od potrzeb realizacji projektu przeprowadzić zajęcia po południu 

w dniach roboczych, w weekend lub w formie zdalnej z wykorzystaniem portalu 

IKAR, 

4) współpracować z Mentorami projektu, 

5) weryfikować obecności uczestników zajęć podczas zajęć dodatkowych  

z przedmiotu Przepisy i prawo lotnicze, 

6) przygotować i udostępnić uczestnikom materiały zgodne z sylabusem 

przedmiotu, 

7) zweryfikować wiedzę uczestników dodatkowych zajęć w postaci pracy pisemnej 

lub testu, 

8) dokonać rozliczenia czasu pracy zgodnie z obowiązującymi w LAW aktami 

prawnymi w terminach określonych przez Kierownika projektu, 

9) przygotować niezbędne informacje do uzyskania certyfikatu, poświadczenia 

okresowego przeszkolenia personelu technicznego w zakresie przepisów  

i prawa lotniczego. 

 

 

 

 

Spośród złożonych ofert Komisja, powołana zarządzeniem Rektora-Komendanta, 

dokona wyboru nauczyciela akademickiego realizującego dodatkowe zajęcia według 

zmodyfikowanego programu studiów dualnych z przedmiotu Przepisy i prawo lotnicze. 

O dokonanym wyborze Kierownik projektu poinformuje wybranego kandydata,  

z którym zostanie zawarty aneks do umowy o pracę lub umowa o dzieło w przypadku 

żołnierzy zawodowych.  

Osoba wybrana przez Komisję zobowiązana będzie niezwłocznie po wyborze złożyć 

oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 2. 
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Załącznik nr 1 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Lotniczą Akademię Wojskową w celu złożenia oferty do konkursu dotyczącej realizacji 

dodatkowych zajęć według zmodyfikowanego programu studiów dualnych z przedmiotu 

Przepisy i prawo lotnicze w projekcie studia dualne pt.: „Przygotowanie studentów specjalności 

Inżynieria Lotnicza i Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.  

…………………………………………… 
       (czytelny podpis kandydata: imię i nazwisko) 

 

informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Realizując obowiązek wynikający 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej 

„RODO ”, Lotnicza Akademia Wojskowa informuje:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnicza Akademia Wojskowa  

z siedzibą w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 nr 35, kod pocztowy 08-521.  

2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych w Lotniczej Akademii Wojskowej, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@law.mil.pl lub pod numerem tel. 

261 517 474.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie 

organizowanym przez LAW. 4) Podstawą prawną przetwarzania osobowych jest 

Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane te zostaną 

ujawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu LAW na podstawi e odrębnych umów powierzenia przetwarzania 

danych w związku z wykonywaniem usług na rzecz Uczelni.  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do uczestnictwa  

w konkursie, a także przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji 

dokumentów obowiązujących na Uczelni.  

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzięcia udziału  

w konkursie. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych wyklucza możliwość 

uczestnictwa w konkursie.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 

danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo 

do usunięcia danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych 

osobowych.  
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9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10) Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać 

przez Panią/Pana cofnięta  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu.  

12) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  

…………………………………………… 
       (czytelny podpis kandydata: imię i nazwisko) 
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Załącznik nr 2 

………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

…………………………………. 
(stanowisko) 

 

Zadanie nr 2 

Pozycja w budżecie: 18 

Dęblin, dnia ……..….. 2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z wyborem mojej kandydatury na realizację dodatkowych zajęć według 

zmodyfikowanego programu studiów dualnych z przedmiotu Przepisy i prawo lotnicze, 

w ramach projektu „Przygotowanie studentów specjalności Inżynieria lotnicza i 

Awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej” nr POWR.03.01.00-00-

DU10/18-00, oświadczam, co następuje: 

1) nie jestem zatrudniona/y w Instytucji Zarządzającej Ministerstwie Funduszy  

i Polityki Regionalnej ani w Instytucji Pośredniczącej Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju; 

2) zaangażowanie w wymiarze 50 godz. w ramach realizacji dodatkowych zajęć 

według zmodyfikowanego programu studiów dualnych z przedmiotu Przepisy i 

prawo lotnicze w okresie od 10.06.2022 r. do 30.09.2022 r. nie przekracza 

dopuszczalnego miesięcznego limitu 276 godzin łącznego mojego 

zaangażowania zawodowego finansowanego z projektów unijnych, środków 

Lotniczej Akademii Wojskowej oraz innych źródeł; 

3) przyjęcie przeze mnie realizacji dodatkowych zajęć według zmodyfikowanego 

programu studiów dualnych z przedmiotu Przepisy i prawo lotnicze w wymiarze 

50 godzin nie wyklucza prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań 

powierzonych mi w ramach przedmiotowego projektu, zatrudnienia mnie w 

Lotniczej Akademii Wojskowej na stanowisku ……………. w ……… i innych 

aktywności zawodowych. 

 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego miesięcznego limitu 276 godzin 

zaangażowania zobowiązuję się poinformować Kierownika projektu o zaistniałej 

sytuacji. 

 

…………………………………………. 

   czytelny podpis  

 


