Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w Katedrze Filologii Romańskiej
dyscyplina naukowa: językoznawstwo
data ogłoszenia: 02.04.2019
termin składania dokumentów do dnia: 06.05.2019
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania wobec kandydata:








ukończone studia magisterskie w zakresie filologii romańskiej
posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa romańskiego (specjalność
glottodydaktyka)
udokumentowany dorobek naukowy w zakresie dydaktyki języków obcych (artykuły, monografia)
aktywny udział w międzynarodowych konferencjach w Polsce i zagranicą
doświadczenie dydaktyczne (dydaktyka szkolna i akademicka)
doświadczenie w organizacji staży międzynarodowych
znajomość języka francuskiego i polskiego

Słowa kluczowe: językoznawstwo romańskie
I. Zgłoszenie winno zawierać:
1.

oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),

2. wniosek o zatrudnienie skierowany do Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego,
3.

życiorys,

4.

wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny pod adresem:
http://www.dso.usz.edu.pl/druki/,

5.

kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu naukowego, stopnia naukowego, tytułu zawodowego lub
równorzędnego; w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski, także uwierzytelnione
tłumaczenie dokumentu na język polski (przez tłumacza przysięgłego) – oryginał dokumentów do wglądu,

6.

wykaz publikacji naukowych, charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć
na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

7.

oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem zatrudnienia dostępne pod adresem:
http://dso.usz.edu.pl/druki/,

8.

oświadczenie o ochronie danych osobowych dostępne na stronie Działu Spraw Osobowych (Rodo-kandydat do pracyzgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna): http://dso.usz.edu.pl/druki/ .

II. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.
Zgłoszenie na konkurs należy składać osobiście lub przesłać na adres: Wydział Filologiczny US, Katedra Filologii
Romańskiej, 71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. 5, pok. 103.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

