
OGŁOSZENIE O NABORZE  
NA STANOWISKA LEKTORÓW  

W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH  
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ  

IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

 

 

INSTYTUCJA:     Wojskowa Akademia Techniczna ( Studium Języków Obcych ) 

MIASTO:  Warszawa 

STANOWISKO: lektor  

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.07.2021r. 

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.10.2021r. 

LINK DO STRONY:  www.wat.edu.pl; 

Przewidywany zakres obowiązków:  

- nauczanie języka angielskiego studentów cywilnych WAT (stacjonarnych                           
i niestacjonarnych) na poziomie od B1 do C1 według Europejskiego Systemu 
Kształcenia Językowego Rady Europy  

- nauczanie języka angielskiego stacjonarnych studentów wojskowych na poziomie 
umożliwiającym uzyskanie minimum Standardowego Profilu Językowego  3232 
zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001 

- nauczanie języka angielskiego kursantów kursów językowych dla kadry sił zbrojnych 
RP na poziomie umożliwiającym osiągnięcie Standardowego Profilu Językowego 
1111, 2222 i 3333 zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001. 

 
Wymagania od kandydatów: 

− Znajomość Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy; 

− Pożądana znajomość wymagań egzaminu resortowego NATO STANAG 6001 
na poziom 1., 2. i 3. 

− 1-2 lata doświadczenia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole 
średniej lub wyższej poświadczone referencjami; 

− Pożądane doświadczenie  w prowadzeniu kursów według porozumienia 
standaryzacyjnego NATO STANAG 6001 poświadczone referencjami; 
wskazane uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
Języków Obcych MON; 

− dyplom magistra anglistyki lub lingwistyki stosowanej ( z j. angielskim jako 
wiodącym )  z uprawnieniami metodycznymi i pedagogicznymi; 

− dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00, 
sporadycznie w soboty i niedziele. 
 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać: 

− podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT; 

− kwestionariusz osobowy;  

http://www.wat.edu.pl/


− życiorys zawodowy (cv.);  

− dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i dotychczasowy przebieg 
pracy; 

− oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie; 

− oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających 
się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn.zm.);   

− oświadczenie o niekaralności;  

− oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem 
pracy.  

Wzory dokumentów dostępne są na stronie WAT w zakładce 
bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow 

Dokumenty należy składać w terminie do  14.07.2021r. 

− osobiście w sekretariacie SJO WAT, 01-476 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra 
KALISKIEGO 25A, pok. 108; 

− listownie: Studium Języków Obcych Wojskowej  Akademii Technicznej (adres 
jak wyżej). 

− pocztą elektroniczną: sjowat@wat.edu.pl 
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu do w ciągu 2 tygodni od zakończenia składania 
ofert. 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 667, 261 839 137, 
261 837 794. 
 
Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy 
zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod  wskazane 
numery kontaktowe i podać hasło do plików.  
 
Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w ciągu 
tygodnia od zakończenia składania ofert. 
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani 
telefonicznie.  
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny. 
 
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje 
Rektor. 
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty 
z wyjątkiem oferty wybranych kandydatów będą zniszczone w ciągu 30 dni 
od zakończenia procesu rekrutacji. 
 
Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow
mailto:sjowat@wat.edu.pl

