
                                                                                                      
 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

ogłasza konkurs 

na trzy stanowiska lektora języka angielskiego 
w grupie pracowników dydaktycznych 

w Centrum Językowym 
 

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli magisterskie studia filologiczne 
(filologia angielska) z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra 
i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz.U., z 2021 r., poz.478, z późn. zm.) 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 
1. wniosek własny i życiorys, 
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularze na stronie 

www.uek.krakow.pl w zakładce Dział Zasobów Ludzkich), 
3. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
4. informacje lub opinie na temat: 

a) osiągnięć dydaktycznych, 
b) stażu w szkole wyższej na podobnym stanowisku, 
c) doświadczenia z poprzednich miejsc pracy, 

5. dla obcokrajowców zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu 
dobrym (B1 w skali CEFR), 

6. oświadczenie, że z chwilą podjęcia pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie będzie 
podstawowym miejscem pracy, 

7. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (formularz na stronie www.uek.krakow.pl w zakładce 
Dział Zasobów Ludzkich) 

8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji - w załączeniu.  
 
Z uwagi na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych praca 
wykonywana będzie również w weekendy. 
 

Zgłoszenia do konkursu należy składać: 

− osobiście w Sekretariacie Centrum Językowego, Kraków, ul. Rakowicka 27, Pawilon F 
pokój 207, lub  

− elektronicznie na adres e-mail: zielinsl@uek.krakow.pl 
 
Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na stanowisko 
lektora w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę. 
 
Termin składania podań - do dnia 21 stycznia 2022 roku. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2022 roku. 
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2022 roku na okres 1 roku 
z możliwością przedłużenia.  
Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w BIP Uczelni oraz w BIP ministra. 
 
 
                 Rektor 
Kraków, 2021- 12 - 20                

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 
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