
KANCLERZ 
WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO  

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
(THE CHANCELLOR OF WYŻSZA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH IM. SAMUELA BOGUMIŁA LINDEGO IN 

POZNAŃ) 
 

 
zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz.U z 2020 r. poz. 85) oraz paragrafem 33 punkt 3 Statutu Wyższej Szkoły 

Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z dnia 28 czerwca 2019 r.  
(pursuant to Art. 119(1) of the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science [JoL 2020, 
item 85] and section 33(3) of the Statutes of Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła 

Lindego of 28 June 2019) 

 
ogłasza KONKURS otwarty na stanowisko  

 ADIUNKTA 
w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego 

(announces an open COMPETITION for the position of a SENIOR LECTURER at Wyższa Szkoła 
Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego) 

 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113, 116  
ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2020 r. 
poz. 85)  
(The competition may be entered by persons who meet the conditions set out in Arts. 113, 116 (4) 
of the Act of 20 July 2018 - Law on Higher Education and Science [JoL 2020, item 85]) 

 
 

INSTYTUCJA (INSTITUTION):  Wyższa Szkoła Języków Obcych im. 
Samuela Bogumiła Lindego  

MIASTO (CITY):  Poznań 
Typ zatrudnienia (form of employment):  etat (full time) 
STANOWISKO (POSITION):       adiunkt (senior lecturer) 
DYSCYPLINA NAUKOWA (DISCIPLINE):  nauki humanistyczne, literaturoznawstwo 

(human sciences, literary studies)  
SPECJALNOŚĆ (SPECIALISATION):  filologia angielska (English Studies) 
                                                            
DATA OGŁOSZENIA (DATE OF ANNOUNCEMENT):                    24.06.2021 
TERMIN SKŁADANIA OFERT (DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS):  22.07.2021 
 
SŁOWA KLUCZOWE (KEY WORDS):   filologia angielska, literaturoznawstwo 

(English Studies, literary studies) 
         
WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT (REQUIREMENTS TO BE MET 
BY CANDIDATES): 
 

 stopień naukowy doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa 
angielskiego; 
academic degree of doctor of human sciences in literary studies; 

 deklaracja, że Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego 
będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;  



a declaration that Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła 
Lindego will be the candidate’s place of primary employment; 

 co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na 
kierunku filologia angielska, lingwistyka lub pokrewne w szkolnictwie wyższym;  
at least 5 years of teaching experience in English Studies, Linguistics or related 
courses of study at a higher education level;  

 znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym 
pracę dydaktyczną;  
fluency in written and spoken Polish at the level suitable for teaching jobs; 

 opublikowany dorobek naukowy (publikacje, aktywny udział w konferencjach 
naukowych) w zakresie literaturoznawstwa;   
published academic achievements and active participation in academic 
conferences in the field of literary studies 

 doświadczenie organizacyjne w szkole wyższej; 
university level organisational experience; 

 znajomość przepisów wynikających z Ustawy PSW, PRK; 
knowledge of the regulations of Law on Higher Education and Science and 
Polish Qualifications Framework 

Dokumenty wymagane od kandydata: 
1. wniosek o zatrudnienie kierowany do kanclerza Uczelni; 
2. CV; 
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 
4. skan dyplomu;  
5. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach                                       

i doskonaleniu zawodowym; 
6. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych                 

z wykazem publikacji; 
7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 
8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; 
9. oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa                        

do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas 
określony; 

10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych  w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym. 

 

Wszystkie formularze są dostępne na https://wsjosb.ssdip.bip.gov.pl/ 

 

Documents to be submitted by candidates: 
1. application for employment addressed at the Chancellor of WSJO; 
2. CV; 
3. personal questionnaire for a job applicant ; 
4. copy of the diploma; 
5. photocopies of certificates of courses completed and professional development; 
6. information on academic, teaching and organisational achievements with a list of publications; 
7. declaration of having full legal capacity; 
8. declaration of having full civil rights; 
9. declaration that no disciplinary penalty has been issued whereby the right to perform the 
profession of academic teacher has been denied permanently or for a specified period; 

https://wsjosb.ssdip.bip.gov.pl/


10. the candidate's consent for their personal data to be processed in connection with the ongoing 
competition procedure; 

 

Zgłoszenia należy nadsyłać w jednej z dwóch form: 
e-mailowo (forma preferowana) – skan dokumentów lub pliki w formacie pdf na 
adres: rektorat@wsjo.pl (temat: konkurs_adiunkt FA) 
 
lub pocztą na adres: 
 
Biuro Kształcenia  
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego 

ul. Różana 17A 

61-577 Poznań 

z dopiskiem: konkurs_adiunkt_FA 

 

The applications should be submitted either via email (preferred) including scanned documents or 

pdf files sent to: 

rektorat@wsjo.pl (subject: konkurs_adiunkt FA) 

or by mail to:  

Biuro Kształcenia  
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego 

ul. Różana 17A 

61-577 Poznań 

z dopiskiem: konkurs_adiunkt_FA 

 
Uczelnia nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, związanych 
z całością procesu uczestnictwa w konkursie. 
 
WSJO will not reimburse costs incurred by competition participants in connection with the entire 
process of their participation in the competition. 

 
Rozstrzygnięcie konkursu jest uwarunkowane rozmiarem rekrutacji.  
 
The contest results will depend on the number of students enrolled.  

mailto:rektorat@wsjo.pl
mailto:rektorat@wsjo.pl

