Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko lektora w Instytucie Neofilologii
w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego
do objęcia z dniem 1.03.2019

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668) oraz statutu
Uniwersytetu Pedagogicznego oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
Wymagania:
 wymagany stopień magistra filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym
 udokumentowana aktywność organizacyjna
 mile widziany rodzimy użytkownik języka angielskiego (native speaker)
 mile widziane doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego na wyższych poziomach
zaawansowania
 mile widziana umiejętność zastosowania nowych technologii w nauczaniu
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
 kwestionariusz osobowy + 2 zdjęcia
 odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, (w przypadku
dyplomu uzyskanego za granicą tłumaczenie wraz z zaświadczeniem MNiSW
potwierdzającym równoważność tytułu zawodowego)
 inne dokumenty niezbędne do oceny kandydata: opinia przełożonego (w przypadku
wcześniejszego zatrudnienia), wyniki ankiet studenckich z prowadzonych zajęć, arkusz
hospitacji zajęć
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny będzie podstawowym miejscem
pracy w przypadku wygrania konkursu
 oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony
prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Formularze do pobrania przez kandydatów do pracy znajdują się na stronie: http://neofilologia.up.krakow.pl

Etap pierwszy – złożenie dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Instytutu Neofilologii przy ul.
Karmelickiej 41, pokój nr 203 w terminie do 11.01.2019 roku (decyduje data wpływu do UP IN).

Etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna:
Kandydat spełniający wymogi formalne i merytoryczne odbywa rozmowę kwalifikacyjną w terminie
17.01.2019, o której jest powiadamiany telefonicznie lub mailowo.
Etap trzeci: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.01.2019 r.
Planowane zatrudnienie od dnia 1.02.2019 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
O wyniku postępowania konkursowego kandydat zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
Uczelnia nie odsyła dokumentów. W przypadku niewygrania konkursu, dokumenty można odebrać
w sekretariacie Instytutu Neofilologii, ul. Karmelicka 41, pok. 203.
Ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego po
zapoznaniu się z opinią Rady Wydziału oraz Dziekana Wydziału Filologicznego.

Kraków, dnia 26.11.18

