
     Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

ogłasza konkurs na stanowisko 

lektora 

w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego 

liczba etatów: 1 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo                    

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie. 

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne 

rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. 

Wymagania wobec kandydata: 

▪ ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej lub ukończone studia magisterskie na kierunku 

filologicznym lub pokrewnym (np. literaturoznawstwo, językoznawstwo, filmoznawstwo, kulturoznawstwo) w kraju 

anglojęzycznym, 

▪ gotowość do prowadzenia różnych zajęć z zakresu filologii angielskiej, kierunku Global Communication oraz 

praktycznej nauki języka angielskiego, 

▪ gotowość do odbywania zajęć w ciągu całego tygodnia oraz co drugi weekend (studia niestacjonarne), 

▪ dostępność w miejscu zatrudnienia (tzn. w Szczecinie) w każdym dniu tygodnia, 

▪ znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie na poziomie B2, 

▪ doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, 

▪ dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na poziomie 

akademickim. 

 

Zgłoszenie winno zawierać: 

1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.): http://dso.usz.edu.pl/druki/, 

2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – w języku polskim, 

3. życiorys, 

4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny pod adresem: 

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

5. potwierdzone kopie dyplomów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego 

lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, także uwierzytelnione 

tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem 

zawodowym/stopniem naukowym, 

6. charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia 

naukowego i popularyzacji nauki,  

7. wykaz publikacji (nie jest obligatoryjny), 

8. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia dostępne pod adresem: 

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

9. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6  

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępna pod adresem: 

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

 

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

w rozstrzygnięciu konkursu.  

 

Skany oświadczeń i wniosku o zatrudnienie muszą zawierać własnoręczne podpisy kandydata. 
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Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć mailem i jednocześnie drogą pocztową lub osobiście: Instytut Językoznawstwa US, 

al. Piastów 40b,  bud. 5, pok. 104, 71-065 Szczecin, e-mail: jezykoznawstwo@usz.edu.pl. 

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 czerwca 2021 r. 

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 
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