
Komunikat 

Dziekan Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora 

 w Instytucie Języka Angielskiego 

na Wydziale Filologicznym 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, które spełniają warunki 

określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1842 t.j. z późn. zm.) i niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne: 

 

Wymagania kwalifikacyjne:  

1. Posiadanie dyplomu magistra filologii angielskiej lub w przypadku „native speakera” 

ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie uprawnień do nauczania języka angiel-

skiego jako języka obcego. 

2. Co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów z zakresu nau-

czania praktycznej znajomości języka angielskiego. 

3. Udokumentowany udział konferencjach naukowych. 

4. Udokumentowana działalność organizacyjna  na rzecz wyższej uczelni. 

5. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do 

pracy dydaktycznej, jeżeli kandydat jest pracownikiem uczelni. 

6. Znajomość języka angielskiego na poziomie „native speakera” lub udokumentowany 

wieloletni pobyt w kraju angielskiego obszaru językowego.  

7. Pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego o kwalifikacjach i predyspozycjach do 

pracy dydaktycznej i naukowej, jeśli kandydat jest pracownikiem uczelni. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o zatrudnienie, zgłoszenie do konkursu. 

2. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej. 

3. Kwestionariusz osobowy. 

4. Kopie posiadanych dyplomów: mgr (dla uwierzytelnienia prosimy przy składaniu dokumentów 

przedłożyć do wglądu oryginały). 

5. Spis publikacji, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

6. Informacje o udziale w konferencjach i sympozjach naukowych. 

7. Informacja o działalności dydaktycznej. 

8. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji. 

9. Oświadczenie, zgodne z art. 109 ust.1 – ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie    

wyższym. 

10. Oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie 

podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.2 pkt 33 ustawy- Prawo o szkolnictwie 

wyższym. 

11. Oświadczenie kandydata upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną 

uczelni do zaliczenia go do minimum kadrowego kierunku Filologia polska na studia 

pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim. 

Informacja: 

 Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z 

wybranymi kandydatami. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia 

konkursu.  

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana 

wydziału, zaopiniowany przez radę wydziału. Zatrudnienie może nastąpić w ramach umowy o pracę 

na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie Śląskim następuje na czas 

określony.  

 Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wyżej wymienionych dokumentów  

w Dziekanacie Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. gen. Grota-Roweckiego 5, pok. 1.8, nr faksu: 

32 3640 830 do dnia …………………………………….. 

 

 

 

Katowice, dnia …………………………………………  


