
OGŁOSZENIE 

Z dniem          sierpnia 2020 roku 

Prorektor ds. Dydaktyki  Uniwersytetu Medycznego  

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora języka łacińskiego 

w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

  

A. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria: 

1. wymagania do objęcia stanowiska lektora obowiązujące w UMW (dostępne na stronie 

internetowej pod adresem www.umed.wroc.pl/konkursy); 

2. tytuł zawodowy magistra na kierunku filologia klasyczna,  

3. dobra znajomość języka angielskiego, 

4. przygotowanie do prowadzenia zajęć z filologii klasycznej w języku angielskim, 

5. kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym 

we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, 

6. spełniający wymagania art. 20  ust. 1 pkt 1–3 oraz art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm. ), tj.  

a) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie; 

b) nie zostały ukarane kara dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust.1  pkt 7 i 8 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;  

c) mają pełną zdolność do czynności prawnych; 

d) korzystają z pełni praw publicznych; 

e) nie byli skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

B. Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty: 

1. wniosek konkursowy (http://www.umed.wroc.pl/konkursy), 

2. kwestionariusz osobowy, 

3. dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych 

(http://www.umed.wroc.pl/konkursy), 

4. zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy  

lektora i instruktora), 

5. informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych      

realizowanych zajęciach dydaktycznych, 

6. przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg  

przyjętego kryterium punkowego w uczelni (http://www.umed.wroc.pl/konkursy), 

7. oświadczenia określone w Regulaminie konkursu (http://www.umed.wroc.pl/konkursy). 
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C.  Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: 

 

      Dział Spraw Pracowniczych 

      Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

      Marcinkowskiego 2-6 

      50-368 Wrocław 

  

 

Termin składania dokumentów: 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia konkursu, 

tj. do dnia         września 2020 r. 

  

Liczba etatów: 1 

  

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia 

kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 4 miesięcy liczonym od daty 

ogłoszenia konkursu. 

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie zapewnia mieszkania. 

 

 

 

prof. dr hab. Piotr Dzięgiel 

         

  Prorektor ds. Dydaktyki 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOUNCEMENT   

On     August 2020 the Vice-Rector for Educational Affairs of Wroclaw Medical 

University announces an open contest for the position of a lecturer in the Department of 

Foreign Languages of Wroclaw Medical University  

A. The contests can be entered by candidates meeting the following criteria: 

1. requirements for the position of an academic English teacher at Wroclaw Medical  

University (http://www.umed.wroc.pl/konkursy) 

2. professional title of MA in Classical Philology, 

3. good command of English, 

4. experience in teaching Classical Philology in English language, 

5. employment at Wroclaw Medical University will be the primary place of employment, 

according to the legal Act of University Education,  

6. fulfilling  the requirement of of art. 20 para. 1 point 1-3 and art. 113 of the Act of 20 

July 2018 on the Law on Higher Education and Science (Dz.U.  2020.85), i.e.: 

a) they  have the qualifications specified in the Act and the Statute; 

b) they have not been punished with the disciplinary penalty referred to in art. 276 

section 1 items 7 and 8 of the Law on Higher Education and Science; 

c) they have full legal capacity; 

d) they use full civil rights; 

e) they have not been convicted by a valid sentence for intentional crime or intentional 

fiscal offense. 

 

 

B. The candidate entering the contest should submit the following documents: 

 

1. contest application (http://www.umed.wroc.pl/konkursy), 

2. personal questionnaire, 

3. documents which confirm meeting the above contest criteria                                                           

(http://www.umed.wroc.pl/konkursy), 

4. certificate of the average grades from the period of study (regarding the position of an 

assistant, lecturer, language teacher and instructor), 

5. information on scientific achievements, didactic activities if there have been any, 

6. certificates and documents providing points according to the scoring criterion used at 

University (http://umed.wroc.pl/konkursy), 

7. certificates specified in the Contest Regulations (http://www.umed.wroc.pl/konkursy), 
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C. The documents should be submitted in person or sent by a registered letter  

at the address: 

       Dział Spraw Pracowniczych 

       Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

       Marcinkowskiego 2-6 

       50-368 Wrocław 

The deadline for the submission of the documents: 30 days starting from the date of the 

announcement, i.e. till       September 2020  

The number of employment positions: 1 

 

Failure to submit the documents by the above deadline will form grounds for rejection of an 

applicant without any call for supplementation of shortcomings. 

 

The contest proceedings will be concluded within 4 months, starting from the date of the 

announcement of the contests. . 

Wroclaw Medical University does not provide accommodation.     

 

 

 

                                                                                 prof. dr hab. Piotr Dzięgiel  

                                                                          The Vice-Rector for Educational Affairs of  

                                                                                 Wroclaw Medical University  

                                                                               

  

                                                                      

 

 

 


