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Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża 
 w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy. 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone                           
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) 
 

INSTYTUCJA: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,  

               Wydział Humanistyczny 

MIASTO: Gorzów Wielkopolski  

STANOWISKO:  profesor uczelni w Zakładzie Języka Angielskiego 

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo  

DATA OGŁOSZENIA:   07. 07. 2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31. 08. 2022 r. 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

- stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo; 
- wiedza z zakresu językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa angielskiego, 

językoznawstwa kontrastywnego angielsko-polskiego; 
- doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; 
- dorobek naukowy z zakresu językoznawstwa angielskiego; 
- doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej; 
- biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie C2 ESOKJ) oraz 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim; 
- wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako 

podstawowego miejsca pracy. 
 
Wykaz wymaganych dokumentów: 
 

1. podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska, dyscypliny naukowej  
i zakresu wynikającego z opisu stanowiska; 

2. kwestionariusz lub curriculum vitae; 
3. odpisy (kserokopie) dyplomów ukończenia studiów (oryginały do wglądu 

podczas podpisywania umowy) i innych kwalifikacji zawodowych; 
4. oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy; 
5. oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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Dokumenty można składać: 

1. osobiście w Dziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, 66-400 Gorzów Wielkopolski, 
ul. Teatralna 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski  (pokój 23) 

2. pocztą tradycyjną na adres Działu Prawnego i Kadr 
 
Podanie powinno zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
 
Dokumenty należy składać w terminie do 31. 08. 2022 r. (decyduje data wpływu 
do Uczelni). 
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14. 09. 2022 r. 
 
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zastrzega sobie 
prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata. Akademia im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jednocześnie informuje, iż skontaktuje się 
tylko z wybranymi osobami. 
 
Dokumenty osób, których oferta nie zostanie przyjęta zostaną komisyjnie 
zniszczone, chyba, że w piśmie przewodnim będzie zawarta prośba o ich odesłanie 
na wskazany adres.  
 
 

 

 
 
 
 


