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Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

  ogłasza konkurs na stanowisko 

lektora języka niemieckiego 

w Centrum Języków Obcych 

„Ogłoszenie nr 23/2021/LEK/NIE/CJO”     

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) 

oraz w § 82 - 83 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także odpowiadają 

następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 posiadają co najmniej dyplom ukończenia szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra filologii 

germańskiej, 

 posiadają udokumentowaną znajomością języka niemieckiego dla celów biznesowych, 

 posiadają udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej lub szkoleniowej, 

 w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego, 

 wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, 

 dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, 

 dodatkowym atutem będzie doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania,  

 dodatkowym atutem będzie przygotowanie do pracy dydaktycznej (studia pedagogiczne, szkolenia, 

kursy, warsztaty), 

 dodatkowym atutem będzie umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych, 

 dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw funkcjonowania wybranych obszarów gospodarki 

(ekonomii, zarządzania, finansów i ubezpieczeń, informatyki), 

 dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej. 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku lektora języka niemieckiego w Centrum Języków Obcych będzie 

odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: prowadzeniem zajęć dydaktycznych z zakresu lektoratu 

języka niemieckiego, opracowywaniem – w zakresie niezbędnym dla procesu dydaktycznego – materiałów 

dydaktycznych do zajęć przewidzianych w planie studiów i programie nauczania; podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych w zakresie kompetencji dydaktycznych oraz słownictwa specjalistycznego w ramach procesu 

dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb Uniwersytetu; innymi obowiązkami dydaktycznymi  

i organizacyjnymi powierzanymi przez kierownika CJO lub Rektora, w tym organizowaniem dni językowych, 

festiwali języków obcych, szkoleń itd.  

 

Planowany termin zatrudnienia: 01.09.2021 r.  

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.  

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  lektor (pełny wymiar czasu pracy, podstawowe miejsce pracy) 3 830  zł. 

(słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych). 

 

Wymagane dokumenty: 
 podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o zatrudnienie, 

 życiorys, 

 kwestionariusz osobowy, 

 odpis dyplomu, 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje Kandydata,  

 oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym,  

 oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, 



 oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw 

publicznych, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*. 

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć:  

 pocztą tradycyjną z adnotacją na kopercie: „Ogłoszenie nr 23/2021/LEK/NIE/CJO” 

(o skuteczności zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do Uniwersytetu) na adres: 

 Biuro Zarządzania Kadrami  (1/29 budynek Rektoratu) 

ul. 1 Maja 50  

40-287 Katowice 

 

Termin składania dokumentów: od 01.06.2021 r. do 15.06.2021  r.  

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 23.06 do 30.06.2021 r., zostaną przeprowadzone 

rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 09.07.2021 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia 

dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287  

w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”. 
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej administratora. 

------------------------- 
[1] Rozporządzenie 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) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.]. 

 
 


