
 
UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział  Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51 

80-308 Gdańsk 

tel/ (058) 523- 30-49, 523-30-50 

Dziekan Wydziału  Filologicznego  

Uniwersytetu Gdańskiego 
 

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki   

w  Zakładzie Translatoryki Anglistycznej do 20 stycznia br. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 (Dz.U. p.1668 z 2018 r.). 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 podanie, 

 życiorys, 

 odpis dyplomu magistra filologii angielskiej, 

 odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub 

literaturoznawstwa  

 dorobek naukowy – wykaz publikacji, 

 opinię z dotychczasowego miejsca pracy.  

Wymagania:  

 dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa,  

 doświadczenie/dorobek naukowy w dziedzinie translatoryki/przekładoznawstwa 

 doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej – w prowadzeniu zajęć z zakresu 

językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa i translatoryki,  

 kompetencje oraz gotowość do  prowadzenia zajęć praktycznych z przekładu oraz praktycznej 

nauki  języka angielskiego.  

 

Termin zgłoszenia upływa: 20 stycznia 2020 r.  

 

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w dniu  22 stycznia br. od godz.13.30 w 

pokoju 350 na Wydziale Filologicznym (w budynku Neofilologii), ul. Wita Stwosza 51, 80-308 

Gdańsk. 

Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 22 stycznia 2020 r. 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału 

Filologicznego UG (budynek Neofilologii), Gdańsk 80-308, ul. Wita Stwosza 51, p. 384 do dnia 20 

stycznia 2020 r.  

 

W wyjątkowych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna może się odbyć w wyżej wymienionym terminie 

przez komunikator internetowy Skype. Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi 

kandydatami. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UG procedury zatrudniania na stanowisku 

nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego 

postępowania. Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w art. 117 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). 



 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Gdański  

MIASTO: Gdańsk 

STANOWISKO: adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  językoznawstwo, językoznawstwo stosowane, literaturoznawstwo 

DATA OGŁOSZENIA: 18.12.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.01.2020 

LINK DO STRONY: www.fil.ug.gda.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: filologia angielska, językoznawstwo, literaturoznawstwo, 

przekładoznawstwo/translatoryka anglistyczna 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta w dyscyplinie 

naukowej językoznawstwo i językoznawstwo stosowane i/lub literaturoznawstwo. 

Wymagany jest dyplom magistra filologii angielskiej i doktora nauk humanistycznych w zakresie 

językoznawstwa lub literaturoznawstwa oraz doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej – w nauczaniu 

językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa, jak również w prowadzeniu zajęć z przekładu i praktycznej 

nauki języka angielskiego. Ponadto wymagane są publikacje z zakresu literaturoznawstwa i/lub 

językoznawstwa, a także doświadczenie w dziedzinie przekładu anglistycznego. 

 

 

 

 

 



II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION:  University of Gdansk  

CITY:  Gdansk, Poland  

POSITION:   Assistant Professor 

DISCIPLINE: Linguistics, Applied Linguistics, Literary Studies 

POSTED:  18.12.2019 

EXPIRES: 20.01.2020 

WEBSITE:  www.fil.ug.gda.pl 

KEY WORDS:  English Philology, linguistics, literary studies, translation studies in English 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):   

The Institute of English and American Studies of the University of Gdansk offers a position of  

Assistant Professor in Linguistics / Applied Linguistics and/ or Literary Studies. Applicants are 

expected to have an M.A. degree in English Philology / English Studies and a Ph.D. degree in 

Linguistics or Literary Studies. They should be experienced in teaching translation, Linguistics or 

Literary Studies at academic level. Besides, they should be experienced in translatory activities in 

English. We expect publications in the area of Translation Studies, literature and/or linguistics.  
 

 

 


