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Opis stanowiska: 

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 85, z późn.zm.) oraz Statucie Politechniki 
Śląskiej 
z dnia 3 czerwca 2019 r. (j.t. Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) na stanowisku jw. , 

2) przewidywana data rozpoczęcia pracy:01.10.2020 r. , 

3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, ul. Hutnicza 9-9A, 

 44-100 Gliwice, 

4) okres zatrudnienia: od 1.10.2020 r. do 30.09.2022 r. z możliwością przedłużenia 

Zadania (opis zadań w punktach): 

1) kształcenie merytoryczne i językowe studentów 

2) działalność naukowa w zakresie iberystycznego językoznawstwa stosowanego 

Wymagania: 

1) tytuł zawodowy magistra filologii w zakresie języka hiszpańskiego, 

2) podjęte studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo, w zakresie specjalność językoznawstwo stoso-
wane iberystyczne 

3) osiągnięcia naukowe w zakresie iberystycznego językoznawstwa stosowanego 

Dodatkowe wymagania: 

1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku filologia hiszpańska, 

2) znajomość języka hiszpańskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć filologicznych w tym ję-
zyku oraz znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie międzynarodowej współpracy nau-
kowej 
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Wymagane dokumenty: 

1) podanie o zatrudnienie, 

2) życiorys zawodowy, 

3) kwestionariusz osobowy ( dostępny na stronie Politechniki Śląskiej) 

4) kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra w zakresie języka hiszpańskiego, 

5) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i kierunku swojej dalszej działalności, 

6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Śląska będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przy-
padku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Uczelnia oferuje (w punktach): 

1) umowę o pracę, 

2) pracę w prestiżowej Uczelni Badawczej, 

3) możliwość stworzenia własnego zespołu badawczego 

Perspektywy rozwoju zawodowego (krótki opis w punktach): 

1) możliwości udziału w projektach naukowych krajowych i międzynarodowych 

2) wzbogacenie warsztatu dydaktycznego przez realizację zajęć w ramach unikatowego kierunku studiów 

Zgłoszenie należy złożyć: 

 w Dziale Zasobów Osobowych Politechniki Śląskiej, ul. Konarskiego 18, pok. 341, 44-100 Gliwice  

z dopiskiem „ konkurs na stanowisko asystent-iberystyka w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją” , 

 w terminie do dnia:07.08.2020 r. , 

 przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: (w terminie do 60 dni od dnia jego ogłoszenia).   

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia. 

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2020 r. . 

Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez komisję konkursową bądź niewybranym do zatrudnienia przysłu-
guje prawo do odwołania się od wyników konkursu. Odwołanie jest wnoszone do Rektora w terminie do 

7 dni od dnia powiadomienia. 

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą przy ul. Akademicka 2A, 
44-100 Gliwice, 

2) Politechnika Śląska wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polsl.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji do pracy na Politechnice 
Śląskiej, 

4) podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 ustawy Kodeks pracy oraz, jeżeli wy-
razi Pani/Pan zgodę na wykorzystanie CV w przyszłych rekrutacjach na Politechnice Śląskiej, 
art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, 

5) dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej będą mieć 
wyłącznie pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w niezbędnym zakresie, 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa, 
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7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji lub 
przez okres najbliższych 9 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacji, 

8) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz, w zakresie przewidzianym obowią-
zującymi przepisami, prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprze-
ciwu; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie, 

9) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych, 

10) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 

  Rektor 

  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 
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Job description: 

1) persons, who meet the requirements specified in the Act of 20 July 2018 on Higher Education and Science 
(Journal of Laws of 2018, item 1668, as amended) and the Statute of the Silesian University of Technology 
of 3 June, 2019 (Legal Monitor of SUT of 2020, item 339) may enter the competition for the position of a 
research assistant, 

2) estimated work commencement date: 01.10.2020, 

3) workplace and type of contract: Institute of Education and Communication Research, Hutnicza 9-9A Street, 
44-100 Gliwice, 

4) period of employment: from 01.10.2020, to 30.09.2022 (with the possibility of extension). 

Tasks (description of tasks in points): 

1) substantive and language training of students, 
2) scientific activities in applied Spanish linguistics. 

Requirements: 

1)  

1) a master's degree in Spanish philology, 
2) doctoral studies in progress in the field of linguistics, with specialisation in applied Spanish linguistics, 
3) scientific achievements in applied Spanish linguistics. 
Additional requirements: 

1) experience in teaching Spanish philology, 
2) knowledge of Spanish at a level that allows to conduct classes in that language and knowledge of English allow-
ing for international scientific cooperation. 

Required documents: 

1) application for employment, 
2) a CV, 
3) personal questionnaire (available on the website of the Silesian University of Technology), 
4) a copy of the Master's degree diploma in the field of Spanish philology, 
5) information about the scientific and didactic achievements and the direction of the candidate’s further activi-
ties, 
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6) the candidate's declaration that the Silesian University of Technology will be his/her primary place of work in 
case of full-time employment. 

The University offers (in points): 

1) the employment contract, 
2) working at a prestigious research university, 
3) the possibility of creating your own research team. 

Prospects for professional development (short description in points): 

1) opportunities to participate in national and international scientific projects, 
2) enriching the didactic technique through conducting classes in a unique field of study. 

The application must be submitted: 

 at the Personnel Management Office, 18 Konarskiego Street, room 341, 44-100 Gliwice, with an annotation 
in Polish: „konkurs na stanowisko asystent-iberystyka w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją”. , 

 until the day  .......................................................  , 

 the expected date of the  competition results: (within 60 days of its announcement).   

Candidates will be notified of the results of the competition within 7 days of its settlement. 

Planned starting date of employment: 01.10.2020 . 

Candidates who have been negatively evaluated by the selection committee or not selected for employment have 
the right to appeal against the results of the competition. The appeal shall be submitted to the Rector within 

7 days from the date of notification.. 

Incomplete or late offers will not be considered. 
Please be informed that we will contact only with the candidates that meet formal requirements. 

Informative clause 

According to art. 13 of the Regulation on Personal Data Protection of 27 April 2016, please be informed: 

1) The controller of your personal data is the Silesian University of Technology with its registered office at ul. 
Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, 

2) The Silesian University of Technology has appointed a Data Protection Officer who can be contacted via the 
email address: iod@polsl.pl, 

3) Your personal data will be processed in order to carry out the recruitment process for work at the Silesian 
University of Technology, 

4) the basis for the processing of your personal data is art. 221 of the Labour Code and, if you agree to use your 
CV in future recruitments at the Silesian University of Technology, art. 6 clause 1 point a of the GDPR 
Regulation shall apply, 

5) only employees authorized to process personal data to the extent necessary will have access to your per-
sonal data within the organizational structure of the Silesian University of Technology, 

6) Your personal data shall not be disclosed to other entities, except in cases provided for by law, 

7) Your personal data shall be stored for the period necessary to carry out the recruitment process or for the 
next 9 months from the end of the recruitment process, if you authorise  the processing of personal data in 
future recruitment processes, 

8) you have the right to request access to the content of your data and, to the extent provided for by applicable 
regulations, the right to: rectify, delete, limit processing, raise objections; if you consent to the processing 
of data, you have the right to withdraw your consent at any time, 

9) you have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection, if you 
feel that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regu-
lation, 

10) providing data is voluntary, but necessary to achieve the purposes for which they were collected. 

  Rector 

  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk 


