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KOMUNIKAT NR 40/2015 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 9 kwietnia 2015 r. 
 

 

Kierownik Studium Języków Obcych  AGH w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko 

 wykładowcy języka angielskiego w STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 

Kandydat powinien spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej 
Ustawy. 

Wymagania: 

 ukończone studia magisterskie z zakresu filologii angielskiej, 

 udokumentowany staż pracy na stanowisku lektora języka angielskiego w szkole wyższej, w tym AGH 

i poza AGH – jeżeli okres ten nie pokrywa się z okresem pracy w AGH, 

 opracowanie skryptów, kompletnych kursów języka specjalistycznego i przygotowanie kursu  
e-learningowego, publikacji, materiałów dydaktycznych, multimedialnych do nauki języka 

angielskiego,  

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

 wygłoszenie otwartego wykładu kwalifikacyjnego w zakresie i terminie określonym przez Radę 

Studium Języków Obcych AGH, pozytywnie ocenionego przez wyznaczonych członków Rady SJO 
AGH, 

 zaangażowanie w pracę dydaktyczną, 

 aktywność na rzecz jednostki organizacyjnej i uczelni. 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo 
o Szkolnictwie Wyższym: 

 posiada kwalifikacje określone w Ustawie, 
 ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
 nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 
 korzysta w pełni z praw publicznych. 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
1) podanie, 
2) życiorys, 

3) kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony www.sjo.agh.edu.pl), 
4) odpis dyplomów stwierdzających uzyskanie stopni naukowych, 
5) dodatkowe dokumenty wymagane w konkursie, 

6) dodatkowe dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i inne osiągnięcia. 

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

12 maja 2015 roku 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 

26 czerwca 2015 roku 

R E K T O R  

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka 

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

