
INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Studium        

Praktycznej Nauki Języków Obcych  (SPNJO)                                                                                      

MIASTO: Warszawa 

STANOWISKO: LEKTOR 

DYSCYPLINA : Język angielski 

DATA OGŁOSZENIA: 18.02.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.04.2021 

WARUNKI KONKURSU:  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone 
w art. 113 ustawy  z dnia 20.07.2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668. Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1.Posiadają tytuł magistra filologii 

2.Zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce 
zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego. 

OPIS: 
Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się:                                                           - 
doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata)                                                                                                 
-  umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów                                                                         
- znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: medycyna weterynaryjna,   
zootechnika, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii 
odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo  
- biegłości w obsłudze komputera 

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 
Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW 
i powinny złożyć w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW,  
ul. Ciszewkiego 10, 02-786 Warszawa budynek nr 28, pok.208 w godzinach 10:00-14:00 lub 
mailowo na adres spnjo@sggw.edu.pl 
 w terminie do dnia 06.04.2021 r., następujące dokumenty: 

1. podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW; 
2. życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 
3. odpis dyplomu (kserokopia); 
4. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia 

kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, 
potwierdzenia dorobku); 

5.  Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). 

 
Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić ́żadnego kandydata do zatrudnienia. 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę 
kwalifikacyjną. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu  08.04.2021 r. 


