
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA:  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

MIASTO:           Biała Podlaska 

STANOWISKO:   adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo  

DATA OGŁOSZENIA: .05.07.2021 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.08.2021 r. 

LINK DO STRONY:   
http://bip.pswbp.pl/oferta-pracy/5114/adiunkt-w-dziedzinie-nauk-humanistyczn 

SŁOWA KLUCZOWE: językoznawstwo stosowane, język specjalistyczny, tłumaczenia a 

vista, konsekutywne, symultaniczne, użytkowe                                             

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):                                                                                 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki/wymagania: 

1. ukończone studia magisterskie w zakresie językoznawstwa (językoznawstwo stosowane), 

2. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo 

(językoznawstwo stosowane, translatoryka)  

3. udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania angielskiego języka 

specjalistycznego oraz akademickich przedmiotów translatorycznych (tj. w zakresie tłumaczeń 

pisemnych i ustnych z języka angielskiego na język polski i z języka polskiego na język 

angielski, specjalistycznych i niespecjalistycznych, tłumaczeń a vista, konsekutywnych, 

symultanicznych, użytkowych) 

4.  dorobek naukowy  

5. udokumentowane doświadczenie w realizacji tłumaczeń ustnych/pisemnych 

Dokumenty wymagane od kandydata: 

1. Podanie o zatrudnienie. 

2. Życiorys zawodowy. 

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe                             

i dodatkowe. 

4. Wykaz publikacji  

5. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 t.j)*  

6.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.* 

*druki oświadczeń dostępne na stronie:  http://bip.pswbp.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-

konkurs 

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres Uczelni: Państwowa Szkoła Wyższa im. 

Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej – Kancelaria, w zaklejonej kopercie A4 z napisem 

„Konkurs nr WNSH/2/2021” lub na adres meilowy: m.dabrowska@dydaktyka.pswbp.pl 

 w tytule „Dokumenty aplikacyjne – Konkurs nr WNSH/2/2021”   w terminie do 02.08.2021 

roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu sierpniu 2021 roku. 

  

PSW w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 

Skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie 

zostanie podpisana umowa o pracę zostaną zniszczone. Wyniki konkursu zostaną podane do 

wiadomości publicznej zgodnie z art. 119 pkt. 3 ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 85 t.j.).   
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