FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
MIASTO: Szczecin
STANOWISKO: lektor w Instytucie Filologii Germańskiej
DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo, filologia germańska
DATA OGŁOSZENIA:

14.12.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.12.2018 - 03.01.2019
LINK DO STRONY: http://wf.usz.edu.pl/oferty-pracy/
SŁOWA KLUCZOWE: germanistyka, wykształcenie nauczycielskie, język niemiecki, lektor
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
ukończone studia germanistyczne ze specjalnością nauczycielską, duże doświadczenie w
nauczaniu języka niemieckiego na poziomach od A1 do C2 w kształceniu akademickim,
odpowiednia wiedza i uprawnienia pedagogiczne; aktywny udział w różnego rodzaju
inicjatywach promujących naukę języka niemieckiego; zainteresowania literaturoznawcze;
dobrze widziane doświadczenie w moderowaniu spotkań z pisarzami niemieckojęzycznymi
Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i niemieckiego.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej
US (71-065 Szczecin, al. Piastów 40b, bud. 5 pok. 103) następujące dokumenty:
1. podanie skierowane 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 przypadku dokumentów
sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język
polski,
6. wykaz publikacji naukowych, charakterystyka dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz
innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

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),
8. 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. dostępna pod adresem: http://dso.usz.edu.pl/druki/
9. oświadczenie stwierdzające, że US będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania
konkursu, dostępne 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.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia bez
podania przyczyny.

