FORMULARZ OFERTY PRACY do BIP UO

Język ogłoszenia

Polski

Tytuł ogłoszenia (max 80
znaków)

Wykładowca w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Treść krótka (tzw.
zajawka – max. 200
znaków)

Wykładowca
(stanowisko
dydaktyczne)
Pedagogika specjalna - pełny etat

na

kierunku

Podstawowe wymagania

1) posiadanie tytułu magistra w zakresie pedagogiki specjalnej
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w
instytucjach oświatowych zajmujących się edukacją osób z
niepełnosprawnością intelektualną
3) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
(np. ukończenie studiów podyplomowych z różnych zakresów
pedagogiki specjalnej)
4) doświadczenia dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dla
nauczycieli

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne

Treść
długa
i szczegóły oferty)

(opis

1) kompetencje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
2) kompetencje do prowadzenia następujących przedmiotów:
Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze
sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną,
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się,
Organizacja rewalidacji indywidualnej w pracy z dzieckiem z
niepełnosprawnością intelektualną, Metodyka nauczania i
wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu lekkim
3) współpraca z instytucjami oświatowymi
4) zainteresowania naukowe: edukacja i terapia osób
zaburzeniami ze spektrum autyzmu

z

Wymagane dokumenty

1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji
Rektora UO
2) życiorys zawodowy
3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
4)
kwestionariusz
osobowy
dostępny
na
stronie

http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-dopobrania
5) kserokopie dyplomów lub certyfikatów dokumentujących udział
w doskonaleniu zawodowym

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Wykształcenie

Magister pedagogiki specjalnej

Stanowisko

Wykładowca – stanowisko dydaktyczne – pełny etat

sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych Instytutu Nauk
Termin składania ofert Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 321 lub
(konkretna data i godzina) 317
do dnia 7.07.2022 r. do godz. 10.00
Data publikacji oferty od:
(konkretna data)

9.06.2022

Data publikacji oferty do:
7.07.2022
(konkretna data)
Tagi, słowa kluczowe:
Imię i nazwisko osoby
wytwarzającej/odpowiedzi
alnej za treść oferty
Stanowisko osoby
wytwarzającej/odpowiedzi
alnej za treść oferty
Data wytworzenia oferty

Pedagogika specjalna, wykładowca
Dr hab. Edward Nycz, prof UO
dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych

