
 

 

 

 
 

 

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA  
Studium Nauki Języków Obcych  

ul. Waszyngtona 4/8 • 42-200 Częstochowa 
tel.: 034 378-42-49,  • fax: 034 378-42-47 • e- mail: sjo@ajd.czest.pl  

 

Częstochowa, dn. 25.05.2017 r. 

 

 Dyrektor Studium Nauki Jeżyków Obcych ogłasza otwarty konkurs na stanowisko 

lektora języka angielskiego w Studium Nauki Języków Obcych Akademii im. Jana Długosza     

w Częstochowie. 

Wymaganiu kwalifikacyjne:  

1. Podstawa prawna dot. ustawy Prawo   o szkolnictwie wyższym – ustawa z dnia 27 

lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842t.j.z poźn. zm.) 

2. posiadanie tytułu zawodowego co najmniej magistra w zakresie filologii angielskiej 

3. przygotowanie pedagogiczne  do nauczania języka angielskiego 

4. doświadczenie w nauczaniu języka ogólnego oraz specjalistycznego na różnych 

poziomach zaawansowania 

5. umiejętności stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu języka i prowadzenie 

kursów e-learningowych 

6. posiadanie uprawnień egzaminatora TOEIC 

7. udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach podnoszących kompetencje                          

w zakresie nauczania języka angielskiego 

8. doświadczenie w sporządzaniu i zarządzaniu dokumentacją związaną z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacyjnymi  

9. umiejętności opracowywania sylabusów 

10. znajomość języka polskiego 

11. Kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:  „Wyrażam dobrowolnie 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych 

przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Akademie im. Jana Długosza w 

Częstochowie, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 

o ochronie danych osobowych”. 

Stanowisko lektora języka angielskiego obejmuje realizację 540 godzin lektoratu języka  

angielskiego w ciągu roku akademickiego. 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko, skierowane do J.M. Rektora Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie. 

2. Życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia. 

3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1). 

4. Kopia dyplomu. 

5. Informacje u udziale w konkursach, warsztatach i konferencjach, informacje                         

o działalności dydaktycznej i organizacyjnej (załącznik nr 2). 



 

6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych  kwalifikacji. 

7. Oświadczenie o niekaralności. 

8. Oświadczenie, iż Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie będzie podstawowym 

miejscem pracy (załącznik nr 3). 

Informacja: 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/w dokumentów                         

w sekretariacie Studium Nauki języków Obcych ul. Waszyngtona 4/8,  42-200 

Częstochowa , pok. 233 II p., tel. 34 37-84-249, w zaklejonej kopercie z opisem: „ Konkurs 

na stanowisko lektora języka angielskiego” w godzinach 8.00-13.00. 

 

Termin składania dokumentów:   26.06.2017 r. do godz. 10.00 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.06.2017 r. 

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pisemnie. 

Planowany okres zatrudnienia od:  02.10.2017 r. 

Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia Rektor, na wniosek 

Dyrektora SNJO, po zasięgnięciu opinii Rady Studium. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest 

równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy. Konkurs może być zamknięty bez 

wyłonienia kandydata. Kandydatom, którzy nie zostali wyłonieni w drodze konkursu 

przysługuje odwołanie do Rektora Akademii im. Jana Długosza  w Częstochowie w ciągu 

3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych  w celach rekrutacyjnych  jest 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa. 

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do treści swoich danych i ich poprawianiu. Podanie danych jest dobrowolne. Jednak 

niepodanie informacji wskazanych w art.22¹ § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana 

oferta pracy nie będzie rozpatrywana.  

        

 

      Dyrektor Studium Nauki Języków Obcych 

                      mgr Janina Staszczyk 

 

 

 

 

 


