FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo
DATA OGŁOSZENIA: 19.07.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.07.2018 r. – 10.09.2018 r.
LINK DO STRONY: http://www.wf.usz.edu.pl/oferty-pracy/
SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny, językoznawstwo, filologia angielska

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
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 2016, poz.1842
ze zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Kandydat powinien posiadać:
 ukończone studia magisterskie w zakresie filologii angielskiej
 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
 stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa
 znaczący dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa anglojęzycznego obszaru
kulturowego
 udokumentowany staż dydaktyczny (dydaktyka akademicka)
 gotowość do zatrudnienia na podstawowy etat najpóźniej od semestru letniego
2018/2019

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.dso.usz.edu.pl/druki/
4. oświadczenie, że Uniwersytet Szczeciński będzie pierwszym miejscem zatrudnienia
5. kopie dyplomów potwierdzających stopnie i tytuły naukowe, w tym stopnia
naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie językoznawstwa; przypadku
dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione
tłumaczenie dokumentu na język polski

6. informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym
7. wykaz publikacji naukowych
8. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
9. Klauzula 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. dostępny 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.
Zgłoszenia należy przesłać mailem i drogą pocztową na adres Instytutu Anglistyki
Uniwersytetu Szczecińskiego al. Piastów 40B/5, 71-065 Szczecin: kfa@univ.szczecin.pl.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia bez
podania przyczyn.

