
 
 

 
 

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Uniwersytetu w Białymstoku 

za zgodą JM Rektora i Rady Studium  

ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego na czas nieokreślony 

od 01.03.2021 

 

I. Warunki konkursu 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria 

kwalifikacyjne: 

- tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej; 

- doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami w szkole wyższej (co 

najmniej 5 lat; 

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego specjalistycznego w 

zakresie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych i ekonomicznych; 

- doświadczenie w obsłudze platform używanych w nauczaniu zdalnym; 

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; 

 

II. Wykaz wymaganych dokumentów: 

 

- podanie do Rektora; 

- życiorys; 

- kwestionariusz osobowy; 

- dokument poświadczający uzyskanie stopnia naukowego magistra filologii 

angielskiej – oryginał do wglądu lub uwierzytelniona kopia; 

- opis dorobku dydaktycznego i organizacyjnego; 

- oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem 

pracy; 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku1. 

 

III. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres email 

SPNJO UwB spnjo@uwb.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie od 21.12.2020 do 

21.01.2021 (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wymaganych 

dokumentów). W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może 

wymagać od kandydata przedstawienia oryginałów wybranych dokumentów w 

siedzibie SPNJO pod adresem 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B osobiście lub 

pocztą tradycyjną przed upływem terminu składania dokumentów.  

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.01.2021.  

 

V. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z 

odrzuceniem jego oferty. 
 

       VI. Pracodawca nie zapewnia mieszkania. 

                                                
1 Dokument do wydrukowania znajduje się poniżej. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w 

Białymstoku, ul. ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok. 
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego 

za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i wzięcia udziału 

w konkursie na stanowisko lektora języka angielskiego w SPNJO UwB. 
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 

większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy. 
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane 

podmiotom zewnętrznym. 
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania. 
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych 

oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy 

obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu 

rejestracyjnym przez Uniwersytet w Białymstoku dla celów związanych z konkursem 

na stanowisko lektora języka angielskiego w SPNJO UwB. 

 

 

………………………………….. 



 
 

 
 

data i podpis  

 


