FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska
DATA OGŁOSZENIA: 18.05.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.05.2018 – 24.05.2018
LINK DO STRONY: http://www.wf.usz.edu.pl/ofertypracy
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, filologia angielska
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109
ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r.
poz. 572 z późn. zm.).
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania wobec kandydata:
ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej,
 rozpoczęta praca przygotowawcza nad doktoratem w dziedzinie językoznawstwa,
 udokumentowany dorobek naukowy,
 doświadczenie dydaktyczne (dydaktyka akademicka),
 kandydat musi być przygotowany do prowadzenia różnych zajęć z zakresu studiów na
Filologii Angielskiej, głównie przedmiotów wchodzących w zakres Praktycznej
Nauki Języka Angielskiego, oraz przedmiotów językoznawczych
 mile widziana specjalizacja lub dorobek naukowy w zakresie mniejszości językowych
obszaru anglojęzycznego,
 mile widziana znajomość języka irlandzkiego,
 mile widziana znajomość języka walijskiego.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie skierowany do Dziekana Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego
2. życiorys

3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
dostępny pod adresem: http://www.dso2.usz.edu.pl/druki-do-pobrania
4. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie pierwszym miejscem zatrudnienia,
5. kopie dyplomów potwierdzających stopnie i tytuły naukowe,
6. wykaz publikacji naukowych, charakterystykę dotychczasowych doświadczeń
dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i
popularyzacji nauki,
7 .zarys planowanej dysertacji doktorskiej określający jej tematykę i metodę badawczą
oraz wskazujący, jakie prace zostały już wykonane (max. 800 znaków),
8. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym,
9. oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. nr 101 z 2002r., poz. 926, z późn. zm.).
Zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Instytutu Anglistyki Uniwersytetu
Szczecińskiego al. Piastów 40B/5, 71-065 Szczecin; lub przesłać mailem na adres:
kfa@univ.szczecin.pl

