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DYSCYPLINA NAUKOWA Filologia angielska 

DATA OGŁOSZENIA 08.07.2021 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 09.08.2021 

LINK DO STRONY JEDNOSTKI sjo.utp.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE 
Adiunkt dydaktyczny, studium języków obcych, język angielski, 
lektorat 

OPIS (tematyka, oczekiwania, 
uwagi) 

Od kandydata oczekuje się doświadczenia w pracy naukowej i 
prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim, opracowywania 
sylabusów z określonego języka obcego, przygotowania materiałów 
autorskich do nauki specjalistycznego języka angielskiego, 
przekazywania podstawowych informacji o kulturze kraju 
charakterystycznego dla danego obszaru językowego, przeprowadzania 
testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich 
postępów i są wskazówką do dalszej nauki, przeprowadzania po 
każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia 
rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania, udzielania 
konsultacji, stałego doskonalenia swoich umiejętności językowych, 
poznawania nowych metod nauczania. 

Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych: 

 posiadanie stopnia doktora filologii angielskiej lub doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, 

 zaawansowaną znajomość języka obcego, z którego ma prowadzić zajęcia, potwierdzoną właściwym 
dyplomem lub świadectwem wydanym na podstawie egzaminu przez instytucję o uznanej pozycji w 
nauczaniu danego języka; 

 udokumentowany dorobek w zakresie działalności dydaktycznej; 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w zakresie z 
komunikacji w biznesie, prezentacji, pisania oraz komunikacji interkulturowej, języka 
specjalistycznego związanego ze specjalizacją danego kierunku, 

 doświadczenie w nauczaniu zdalnym, 

 doświadczenie w tłumaczeniu artykułów naukowych, 

 doświadczenie w organizacji pracy dydaktycznej oraz pracy w zespole lektorów, 

 mile widziane doświadczenie w tłumaczeniach, 

 biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie, 

 mile widziana znajomość dodatkowego języka obcego w zakresie komunikatywnym. 

WYKAZ WYMAGANYCH 
DOKUMENTÓW 

1) podanie o przyjęcie na stanowisko, 
2) cv kandydata,  
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, 
4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, 
5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.109. 

ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U.2012.572 j.t. ze zmianami), 

6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. 

Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym /dodatkowym
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miejscem zatrudnienia kandydata, 

                                                 
1
 wybrać jedno stanowisko 
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7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP 
danych osobowych. 

Dokumenty należy składać:  
osobiście lub drogą pocztową w Studium Języków Obcych UTP ul. 

Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. 
Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone. 
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. 

                                                                                                                                                         
2
 niepotrzebne skreślić – wybór jednostki organizacyjnej ogłaszającej konkurs 


