
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, 

Instytut Lingwistyki Stosowanej  

NUMER REFERENCYJNY KONKURSU: 35/Neo/adiunkt/1/2016 

MIASTO:  Poznań 

STANOWISKO:  adiunkt 

WYMIAR CZASU PRACY:  pełen etat 

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo  

DATA OGŁOSZENIA: 19.05.2016 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2.06.2016 

LINK DO STRONY:  www.amu.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: językoznawstwo stosowane, dydaktyka języków obcych 

Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs 

otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Nauczania Języków 

Obcych Instytutu Lingwistyki Stosowanej. 

WARUNKI :  

1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego 

preferowana tematyka : nauczanie języka niemieckiego w grupie seniorów. Mile 

widziane uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego. 

2. Zainteresowania naukowe kandydata powinny obejmować dydaktykę języków 

specjalistycznych, problemy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych, 

nauczanie języków obcych w różnych grupach wiekowych i interkulturowość w 

nauczaniu. 

3. Oferta dydaktyczna kandydata winna obejmować nauczanie języka niemieckiego 

ogólnego, specjalistycznego ( biznesowego i prawnego oraz prawniczego ) przedmioty 



językoznawcze, np. gramatykę opisową języka niemieckiego, mile widziane 

technologie informatyczne. 

4. Znajomość języków obcych: języka niemieckiego i angielskiego- biegła w mowie i 

piśmie; języka rosyjskiego lub hiszpańskiego – na poziomie średniozaawansowanym. 

5. Od kandydata oczekujemy biegłej obsługi komputerowej platformy edukacyjnej oraz 

sprawności w działaniach organizacyjnych i mile widziane doświadczenie w zakresie 

organizacji kursów internetowych oraz pracach redakcyjnych. 

6. Kandydat powinien się wykazywać umiejętnością pracy w zespole.                                                

 

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydatury: 

1. Podanie do Prorektora UAM ds. kadry i rozwoju. Na podaniu należy dopisać :”Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) 

2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem 

3. życiorys, 

4. odpis dyplomu doktora, 

5. wykaz osiągnięć organizacyjnych i dydaktycznych 

6. oferta dydaktyczna 

7.deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym 

miejscem pracy kandydata, 

8. opinia z ostatniego miejsca pracy, 

 

Dokumenty konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Lingwistyki Stosowanej 

ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198, 61-485 Poznań pok. 205 

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 2.06.2016 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 7.06.2016 

Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana przez Radę Instytutu. Komisja 

może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.  

 

 

 



FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION: Institute of Applied Linguistics, Faculty of Modern Languages and 

Literatures, Adam Mickiewicz University in Poznań. 

COMPETITION REFERENCE NO. 35/Neo/adiunkt/1/2016 

CITY: Poznań 

POSITION: assistant professor 

WORKING TIME: full time employment 

DISCIPLINE: linguistics 

POSTED: 19.05.2016  

EXPIRES: 2.06.2016  

WEBSITE: www.amu.edu.pl 

KEY WORDS: linguistics . FL didactics 

 

CONDITIONS:  

1. University degree: Ph.D.  in humanities in linguistics, preferred interests: German-

Polish contrastive linguistics. 

2. Candidate’s academic interests should include the didactics of FL for special purposes, 

the problems of training the teachers of FL for special purposes, teaching a FL to 

different age groups, interculturality in teaching.. 

3. Candidate should be qualified to teach the following courses: teaching of German as a 

foreign language, (business and legal German), courses on linguistics (e. g. German 

descriptive grammar), information technology is a benefit. 

4. High proficiency in German and English; intermediate Russian or Spanish. 

5. Competence and experience in using educational platforms, effective organizational 

skills, experience in teaching online courses and editorial skills are a benefit. 

6. Team work skills. 

 

 

 

 

 

 

 



Required documents: 

1. Application to the Vice-Rector for Research and Development, 

2. application form for an employee, 

3. CV, 

4. PhD degree certificate (a true copy) 

5. summary of professional accomplishments, information about didactic and 

organizational achievements including requirements listed above, 

6. educational offer (courses), 

7. declaration stating that Adam Mickiewicz University will be the main place of 

employment for the candidate, 

8. letter of recommendation. 

 

The documents should be submitted in the secretary’s office in the Institute of Applied 

Linguistics,  ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 198, 61-485 Poznań, room 205 

Application deadline: 2.06.2016 

Expected date of announcing the results of the open competition:7.06.2016 

Open competition is organized by the committee appointed by the Institute Council. The 

committee may invite the candidate for the job interview. 

 

 


