
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: Wydział Humanistyczno – Ekonomiczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. 

prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach  

MIASTO: Suwałki 

STANOWISKO: starszy wykładowca 

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (specjalność: językoznawstwo angielskie) 

DATA OGŁOSZENIA:  10.08.2016r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  31.08.2016r. 

LINK DO STRONY: BIP PWSZ Suwałki 

ILOŚĆ ETATÓW: 1 

SŁOWA KLUCZOWE: nauki humanistyczne, językoznawstwo angielskie 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Tematyka: 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Humanistyczno – Ekonomicznym w 

obszarze nauk humanistycznych, dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie naukowej: 

językoznawstwo (specjalność: językoznawstwo angielskie) . 

Wymagania podstawowe: 

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscyplina 

naukowa:  językoznawstwo (językoznawstwo angielskie). 

2. Odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne pozycje z 

w/wym. zakresu. 

3. Wykazanie się udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym na poziomie szkolnictwa 

wyższego. 

4. Predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz dyspozycyjność. 

 

Wymagania dodatkowe (dodatkowe atuty): 

1. Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z dyscypliną językoznawstwo 

(językoznawstwo angielskie) 

2. Ukończenie kursu pedagogicznego 

 

 

 



Wymagane dokumenty: 

 podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Suwałkach. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

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

ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 922). 

 szczegółowe CV 

 list motywacyjny 

 lista publikacji 

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (np. magistra, doktora) 

 inne dokumenty, które w ocenie kandydata mogą być istotne w konkursie (rekomendacje, 

osiągnięcia, certyfikaty językowe, itp.) 

 dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z 

dyscypliną naukową: językoznawstwo (językoznawstwo angielskie) – jeżeli takowe występuje. 

 oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572). 

 oświadczenie stwierdzające że PWSZ w Suwałkach będzie podstawowym miejscem pracy w 

przypadku wygrania konkursu (I etat) 

 oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego kierunku filologia angielsko – rosyjska, 

studia I stopnia. 

Dokumenty konkursowe należy składać w: Biurze Rektora – pokój nr 203 z dopiskiem „dotyczy 

konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym” w 

terminie do  31. 08.2016 r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  22.09.2016 r. 

PWSZ w Suwałkach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania 

przyczyny. Rozstrzygnięcie konkursu stanowi rekomendację dla Rektora i nie oznacza automatycznego 

zatrudnienia. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rektor PWSZ w Suwałkach. 

 

         Rektor-Elekt 

                           dr Marta Wiszniewska 

 


