
Wydział Filologiczny 
ul. Wita Stwosza 51 
80-3058 Gdańsk 
tel/fax (058) 523-30-39   

                                                                                                        Gdańsk, 2017-01 - 04 
 

Dziekan 
Wydziału Filologicznego 

 Uniwersytetu Gdańskiego  
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Filologii Romańskiej 
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym 

z dnia 27.07.2005 ( Dz. U. nr 164 p. 1365 z 2005 r). 

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 - podanie, 

 - życiorys, 

- odpis dyplomu doktora z zakresu językoznawstwa  

Wymagania: 

- posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa 

- posiadać wykształcenie z zakresu językoznawstwa romańskiego, 

- posiadać wykształcenie w zakresie filozofii, 

- posiadać dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa, zwłaszcza z zakresu tłumaczeń tekstów 

specjalistycznych w tym i tekstów filozofii,  

- posiadać kompetencje do prowadzenia zajęć językoznawczych z zakresu językoznawstwa 

romańskiego, kulturoznawczych, dydaktyki nauczania języków obcych oraz posiadać znaczące 

doświadczenie  w nauczaniu języka francuskiego, w tym języka specjalistycznego, 

- wykazać przygotowanie do prowadzenia zajęć w języky francuskim,  

- mieć kompetencje do prowadzenia zajęć w języku portugalskim. 

 
OPIS: Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań naukowo-badawczych, dydaktycznych i 

organizacyjnych. 

Termin zgłoszenia upływa: 6.02.2017 r. 
 
Rozmowa  kwalifikacyjna  z kandydatami od godz.  12.00 w dniu 15 lutego 2017 r. , w Instytucie 
Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 51 Gdańsk-Oliwa, budynek 
Neofilologii p. 279 Gdańsk. 
Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu  15 lutego 2018 roku. 
 
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Filologii Romańskiej p. 279, Wydział Filologiczny 
UG, Gdańsk, ul Wita Stwosza 51 
Uczelnia nie zapewnia mieszkania 
 

Dziekan  
  

                                                                        Prof. UG dr hab. Maciej Michalski 
 



 

 

 

FORMULARZ  DLA  OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, INSTYTUT 

FILOLOGII ROMAŃSKIEJ 

MIASTO: GDAŃSK 

STANOWISKO: ADIUNKT 

DYSCYPLINA NAUKOWA: JĘZYKOZNAWSTWO 

DATA OGŁOSZENIA: 4.01.2016 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6.02.2016 r. 

LINK DO STRONY: www.fil.ug.gda.pl 

SŁOWA  KLUCZOWE: język francuski, adiunkt.  

 

OPIS: Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań naukowo-badawczych, 

dydaktycznych i organizacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION - THE UNIVERSITY OF GDAŃSK, THE FACULTY OF 

PHILOLOGY, INSTITUTE OF FRENCH PHILOLOGY  

CITY - GDAŃSK 

POSITION – ASSISTANT PROFESSOR IN FRENCH   

DISCIPLINE  Language Studies 

POSTED: 4.01.2017 

EXPIRES: 6.02.2017 

WEBSITE www.fil.ug.gda.pl 

KEYWORDS: French language, associate professor 

 

DESCRIPTION: 

 

The candidate is expected to undertake teaching, research and administrative duties. 

The teaching duties include leading tutorials at different academic levels in the field of 
French language.  
 

 

 


