
Dziekan Wydziału Filologicznego 

              Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
 

 O G Ł A S Z A    K O N K U R S 
na stanowisko adiunkta 

 w Instytucie Neofilologii w Katedrze Przekładoznawstwa Rosyjskiego 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) oraz następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

Wymagania: 

 wymagany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa rosyjskiego, 

 udokumentowany aktualny dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa rosyjskiego, 

 udokumentowana praktyka tłumaczeniowa (doświadczenie w tłumaczeniach 

specjalistycznych, przysięgłych, literackich lub innych), 

 opinia samodzielnego pracownika naukowego o osobie przystępującej do konkursu, 

 gotowość prowadzenia zajęć w języku rosyjskim. 
 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 

 podanie do JM Rektora  

 życiorys  

 3 zdjęcia 

 kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

 kwestionariusz danych ZUS 

 informacje o braku dodatkowego zatrudnienia 

 potwierdzone kserokopie świadectw pracy 

 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie 

stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (w przypadku 

dyplomów zagranicznych – tłumaczenia wraz z zaświadczeniem z MNiSW potwierdzającym 

równoważność stopnia lub tytułu naukowego) 

 informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat) 

 opinia opiekuna naukowego, dotychczasowego przełożonego 

 wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron) 

 oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu) 

 oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony 

prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym  

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia 

uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb 

utworzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu  

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Neofilologii przy ul. Studenckiej 5, pokój nr 101 

w terminie do 7.05.2018 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.05.2018 r. 

Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2018 r. 

Ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego po 

zapoznaniu się z opinią Rady Wydziału oraz Dziekana Wydziału Filologicznego. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

Protokół konkursowy dostępny będzie do wglądu w Dziekanacie Wydziału Filologicznego.  

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych – o wynikach konkursu informowany jest wyłącznie 

Kandydat, który został zatrudniony na stanowisko adiunkta. 

 

Kraków, 4.04.2018 r.                           Dziekan Wydziału Filologicznego 

 
        /-/ prof. dr hab. Piotr Borek 


