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KOMUNIKAT NR 175/2014 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 
 z dnia 20 października 2014 r. 

 

 
 
Kierownik Studium Języków Obcych AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 
 lektora języka polskiego jako obcego w STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz w Statucie AGH. Warunki pracy 

i płacy według obowiązującej Ustawy. 

Wymagania: 

 ukończone studia magisterskie z zakresu filologii polskiej wraz z przygotowaniem 
pedagogicznym, 

 dodatkowe kwalifikacje lektora języka polskiego jako obcego (ukończone studia podyplomowe dla 
lektorów języka polskiego jako obcego), 

 udokumentowane, co najmniej roczne, doświadczenie w zawodzie nauczyciela języka polskiego 

jako obcego w szkole wyższej, 

 przygotowanie konspektu i scenariusza zajęć na poziomie A-1 (w rozumieniu EOSKJ) na 
wskazany przez Komisję Konkursową temat, 

 uznane przez Komisję Konkursową, udokumentowane formy podnoszenia kwalifikacji nauczyciela 
akademickiego, oceniane pod kątem ich przydatności do pracy w SJO AGH, 

 zaangażowanie w pracę dydaktyczną, 

 aktywność na rzecz jednostki organizacyjnej Uczelni. 
 
Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 

1) podanie o zatrudnienie w SJO AGH skierowane do Rektora AGH, 
2) życiorys, 
3) kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony: www.sjo.agh.edu.pl), 
4) odpis dyplomu stwierdzający uzyskanie stopni naukowych, 
5) dodatkowe dokumenty wymagane w konkursie, 
6) dodatkowe dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i inne osiągnięcia, 

7) oświadczenie, że Akademia Górniczo-Hutnicza będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. 
 

 
Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 
101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).” 

 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium Języków Obcych AGH (30-055 Kraków, 
ul. Kawiory 26a, paw. D-11, III p., pok. 304) w terminie do dnia: 

21 listopada 2014 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

16 stycznia 2015 roku  

 

UWAGA! Uczelnia nie zapewnia mieszkania 

 

 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

http://www.sjo.agh.edu.pl/

