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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania wobec kandydata:










ukończone studia magisterskie w zakresie filologii rosyjskiej;
ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku politologia;
doświadczenie dydaktyczne akademickie w zakresie kształcenia językowego;
doświadczenie w organizacji wydarzeń akademickich (konferencje, seminaria wykłady,
spotkania tematyczne i autorskie);
udokumentowany dorobek naukowy (w zakresie literaturoznawstwa) w tym publikacje
w renomowanych czasopismach naukowych;
doświadczenie zawodowe w zakresie krytyki literackiej, dorobek publicystyczny;
zatrudnienie tylko na podstawowy etat;
znajomość języka polskiego;
wymagana jest biegła znajomość języka rosyjskiego oraz ukraińskiego;

Wymagane dokumenty:
1. podanie skierowane do Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego w
języku polskim,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępny pod
adresem: http://www.dso.usz.edu.pl/druki/
4. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie pierwszym miejscem zatrudnienia w języku
polskim,
5. kopie dyplomów potwierdzających stopnie i tytuły naukowe, w przypadku dokumentów
sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na
język polski,

6. wykaz publikacji naukowych, charakterystykę dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych
oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki, zwięzłą
informację o planach badawczych i publikacyjnych,
7. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w języku polskim,
8. klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostępną pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być
przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.
Skany oświadczeń i wniosku o zatrudnienie muszą zawierać własnoręczne podpisy kandydata.
Zgłoszenia należy składać mailowo (slavista@univ.szczecin.pl) lub w sekretariacie Instytutu Filologii
Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Al. Piastów 40B/5, 71-065 Szczecin; Tel.+48 91 4442706
„Konkurs jest pierwszym etapem zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego
pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania”

