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          Częstochowa, dn. 10.08.2015 r. 

Dyrektor Studium Nauki Języków Obcych ogłasza konkurs na stanowisko lektora w zakresie nauczania języka 

angielskiego. 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

- spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 

572 z późn. zm.), 

- posiadać tytuł magistra w zakresie filologii, specjalność filologia angielska, 

 -  posiadać co najmniej trzy letnie zatrudnienie w szkole wyższej oraz umiejętność obsługi systemu USOS 

- posiadać doświadczenie w wykorzystywaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz nauczaniu z  

zastosowaniem tablicy interaktywnej, platform edukacyjnych i  innych nowoczesnych technologii, 

- ma doświadczenie w nauczaniu języka specjalistycznego oraz akademickiego  na różnych poziomach 

zaawansowania  

- posiadać dorobek  dydaktyczny i organizacyjny; 

- posiadać doświadczenie zawodowe w nauczaniu wczesnoszkolnym, 

- posiadać uprawnienia egzaminatora TOEIC 

 

 

Dodatkowe, preferowane doświadczenie i umiejętności: 

  

- czynne uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych,  

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie  w Sekretariacie Studium Nauki Języków Obcych w 

Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, pok. 233, 42-200 Częstochowa, tel. (034) 37 84 249, następujących dokumentów 

w zaklejonej kopercie  z opisem „Konkurs na stanowisko lektora”, w godzinach: 8.00-13.00 

- podanie o zatrudnienie na w/w stanowisku skierowane do JM. Rektora Akademii im. Jana Długosza  

w Częstochowie; 

 

- życiorys i kwestionariusz osobowy;  

- kserokopia odpisu dyplomu, 

- dokumentacja dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, 

- oświadczenie o niekaralności, 

- oświadczenie  określające Akademię im. Jana Długosza jako podstawowe miejsce pracy; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych /zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o 

ochronie danych osobowych/. 

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem –       14.09.2015 r. do godz. 13.00                   . 

Termin rozstrzygnięcia konkursu –     16.09.2015 r.      

 

Konkurs może być zamknięty bez wyłonienia kandydata. 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny. 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią im. Jana Długosza  

w Częstochowie w Studium Nauki Języków Obcych.  

Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 
 

 

        Dyrektor  

Studium Nauki Języków Obcych  

 

                                             mgr Janina Staszczyk 


