OGŁOSZENIE O KONKURSIE
na stanowisko starszego wykładowcy w Szkole Języków Obcych UW
Dyrektor Szkoły Języków Obcych UW ogłasza, za zgodą JM Rektora UW, konkurs na następujące
stanowiska:
- starszy wykładowca języka angielskiego (2 miejsca)
- starszy wykładowca języka francuskiego (2 miejsca)
w pełnym wymiarze godzin do prowadzenia lektoratów ze studentami studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych (w dni powszednie, soboty i niedziele).
Przewidywany okres zatrudnienia: 2 lata
Wymagania:


Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) filologicznych w zakresie
języka angielskiego lub francuskiego;



Minimum 5 lat stażu pracy na wyższej uczelni w przypadku kandydatów ze stopniem
doktora lub doktora habilitowanego lub co najmniej 10 lat w przypadku kandydatów ze
stopniem magistra;



Udokumentowany rozwój zawodowy: ukończenie kursów doskonalenia zawodowego,
udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe



Udokumentowany wkład własny w rozwój dydaktyki języków obcych: referaty na
konferencjach, prowadzenie szkoleń, publikacje

Dokumenty:
 List motywacyjny w języku polskim i języku angielskim lub francuskim
 Życiorys w języku polskim i języku angielskim lub francuskim
 Uniwersytecki kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW)
 Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (magisterskich) filologicznych
w zakresie języka angielskiego lub francuskiego
 Odpisy dyplomów ukończenia innych studiów i/lub kursów doskonalenia zawodowego
w zakresie glottodydaktyki
 Poświadczenie uprawnień pedagogicznych
 Zaświadczenie o stażu pracy z uwzględnieniem formy i wymiaru zatrudnienia (nie dotyczy
osób zatrudnionych w UW)
 Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (do pobrania ze strony UW)
 Dodatkowym atutem będzie dołączenie, poświadczonych przez instytucję wydającą, opinii,
kopii sprawozdań z hospitacji, wyników ankiet, zaświadczeń o zdobytych kwalifikacjach
i odbytych szkoleniach.
Dokumenty prosimy składać osobiście w godzinach 9.00-15.30 do 16 maja 2018 r.
w sekretariacie Szkoły Języków Obcych UW, Nowy Świat 69, klatka B, II piętro.
Istnieje również możliwość przesłania dokumentów listownie.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami są planowane po 22 maja 2018 r.
O rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 8 czerwca
2018 r.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela
akademickiego, określonej w statucie Uniwersytetu Warszawskiego, a jego pozytywne
rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Uprzejmie prosimy kandydatów o umieszczenie na podaniu dopisku o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r.
poz. 922)

