
Załącznik nr 1  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: Akademia Pomorska 

MIASTO: Słupsk 

STANOWISKO: asystent  

DZIEDZINA: nauki humanistyczne  

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska 

DATA OGŁOSZENIA: 07.05.2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.05.2018 r.  

LINK DO STRONY: www.apsl.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: praktyczna nauka języka angielskiego 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  
Od kandydata wymaga się doświadczenia zawodowego w  szkolnictwie wyższym w ramach nauczania 
aspektów praktycznej nauki języka angielskiego (gramatyka, pisanie akademickie etc.)  

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska:  asystenta  

w Instytucie Neofilologii, Zakład Filologii Angielskiej  

w pełnym wymiarze czasu pracy: 8 godzin tygodniowo/240 godzin w ramach etatu,   

na czas określony w Akademii Pomorskiej jako podstawowym miejscu pracy 

Konkurs nie dotoczy programu europejskiego.   

Zadania: prowadzenie badań naukowych, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i 
międzynarodowa, realizacja zajęć dydaktycznych, wykonywanie prac organizacyjnych i innych zadań 
wynikających ze specyfiki nauczania w warunkach szkoły wyższej 
  
Wymagania: konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku asystenta w Zakładzie Filologii Angielskiej 
Instytutu Neofilologii. Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej oraz 
doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie nauczania aspektów praktycznej nauki języka 
angielskiego w warunkach szkoły wyższej.  Wykazać się zainteresowaniami badawczymi w zakresie 
jednej z podstawowych dla filologii dyscypliny naukowej, a także dorobkiem organizacyjnym w pracy 
nad planowaniem zajęć dydaktycznych.            

Wymagane dokumenty:  

(druki do pobrania ze strony http://apsl.edu.pl/dokumenty - zakładka Formularze dotyczące zatrudnienia – 
konkurs) 

 
1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku) 

2. Kwestionariusz osobowy  

3. Życiorys 

4. Kopię dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra 

5. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim (ewentualnie naukowym) 

http://apsl.edu.pl/dokumenty


6. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z 27.07. 2005 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2135, 2281.)  

8. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku 

będzie podstawowym miejscem pracy  

9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie 

mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu 

Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów bez uzasadnienia. 

 

Zgłoszenie na konkurs należy złożyć: 

- osobiście lub pocztą na adres: Instytut Neofilologii AP w Słupsku, ul. Słowiańska 8, 76-200 Słupsk    

- pocztą elektroniczną: neofilologia@apsl.edu.pl 

  

Rozstrzygnięcie konkursu:  w dniu 05 czerwca 2018 r. 

 

 

 


