
Data ogłoszenia: 13 maja 2021 r. 

 

 

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs  

na stanowisko Lektora języka angielskiego  

w Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego  

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 

Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 

478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w 

konkursie. 

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela 

akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.  

Kandydat powinien mieć ukończone studia wyższe drugiego stopnia w zakresie filologii 

angielskiej i posiadać tytuł magistra filologii angielskiej. Mile widziane jest doświadczenie w 

nauczaniu języka angielskiego, najlepiej na wyższej uczelni. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

• oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz 

do pobrania); 

• wniosek o zatrudnienie; 

• życiorys i kwestionariusz osobowy; 

• dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia zawodowego 

magistra filologii angielskiej, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym 

niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz 

zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem zawodowym; 

• informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i 

organizatorskim albo oświadczenie o ich braku; 

• znajomość języka polskiego jest wymagana, w stopniu umożliwiającym prowadzenie 

zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca); 

• oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem 

pracy (formularz do pobrania); 

• zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych 

związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie 

(formularz do pobrania). 

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być 

przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/ 

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres: 

Uniwersytet Szczeciński  

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 

ul. Wawrzyniaka 15 (pokój nr 105) 

71-392 Szczecin 

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18 czerwca 2021 r. 

http://dso.usz.edu.pl/druki/


 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie 

podlegają rozpatrzeniu. Uczelnie nie zapewnia mieszkania. 

 

 

 

 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

Instytucja: Akademickie Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego 

Miasto: Szczecin 

Stanowisko: Lektor języka angielskiego 

Data ogłoszenia: 17 maja 2021 r. 

Termin składania ofert: 18 czerwca 2021 r. 

Link do strony: www.ackj.usz.edu.pl 

Słowa kluczowe: lektor języka angielskiego 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

  

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska Lektora języka angielskiego w 

Akademickim Centrum Kształcenia Językowego Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 

• oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) (formularz 

do pobrania); 

• wniosek o zatrudnienie; 

• życiorys i kwestionariusz osobowy; 

• dokument (lub jego potwierdzoną kopię) stwierdzający uzyskanie stopnia zawodowego 

magistra filologii angielskiej, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym 

niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz 

zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem zawodowym; 

• informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i 

organizatorskim albo oświadczenie o ich braku; 

• znajomość języka polskiego jest wymagana, w stopniu umożliwiającym prowadzenie 

zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca); 

• oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem 

pracy (formularz do pobrania); 

• zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych 

związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie 

(formularz do pobrania). 

 

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być 

przydatne w rozstrzygnięciu konkursu. 

 

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/ 
 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres: 

Uniwersytet Szczeciński  

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 

ul. Wawrzyniaka 15 (pokój nr 105) 

71-392 Szczecin 

http://www.ackj.usz.edu.pl/
http://dso.usz.edu.pl/druki/


 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18 czerwca 2021 r. 

 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie 

podlegają rozpatrzeniu.Uczelnie nie zapewnia mieszkania. 

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela 

akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS 

 

Institution:  Academic Language Centre of the University of Szczecin 

City: Szczecin 

Position: Lecturer of the English language 

Posted: 17 May, 2021  

Expires: 18 June, 2021 

Website: www.ackj.usz.edu.pl 

Keywords: Lecturer of the English language 

 

Description (field, expectations, comments):  

 
The aim of the competition is to select a candidate for the position of a Lecturer of the English 

language at the Academic Language Centre of the University of Szczecin.  

Candidates entering the competition should submit the following documents: 

 

• a statement of compliance with requirements specified in Article 113 of the Law on 

Higher Education and Science of 20 July, 2018 (consolidated text, Dz. U. [Journal of 

Laws] of 2021, item 478); 

• an application letter; 

• candidate’s CV and questionnaire; 

• a document (or its certified copy) that evidences the conferment of the academic degree of 

Master in English Philology and confirms the fact of finishing university studies of second 

degree in the field of English language philology with the final grade of 4.0 or higher (or 

equivalent); 

• The candidate should also have worked as a teacher of the English language for at least 

eight years at a University. Additionally, the candidate should know the Polish language at 

the level of C2, whereas for documents done in languages other than Polish also their 

certified translation into the Polish language and a certificate of them being equivalent to 

the Polish academic degree; 

• information about academic achievements (including a list of publications) and teaching 

and organizational accomplishments, or a declaration about lack thereof;  

• the knowledge of the Polish language is required to the extent that allows to teach 

(compulsory criterion in the case of a foreign candidate); 

• a statement that the University of Szczecin will be the candidate’s main place of work; 

• a candidate’s consent for the processing of personal data by the University of Szczecin in 

the recruitment process on a form available at the university’s website.  

 

Candidates may submit other documents or provide information which in their belief may be 

useful in the course of the competition procedure.   

http://www.ackj.usz.edu.pl/


 

Forms to be downloaded from the University’s website: http://dso.usz.edu.pl/druki/ 

 

Competition applications together with the required documents should be sent by post to:   

Uniwersytet Szczeciński  

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego 

ul. Wawrzyniaka 15 (pokój nr 105) 

71-392 Szczecin 

 

Incomplete applications, those not meeting formal requirements or submitted after the deadline 

will not be considered.  

 

The University does not provide accommodation.  

 

The competition is the first stage of the recruitment process for the post of an academic teacher 

and its positive outcome is the basis for further procedure. 

 

http://dso.usz.edu.pl/druki/

