
UNIWERSYTET GDAŃSKI                  Gdańsk, dnia 6 kwietnia 2017 roku 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 58 

80-308 Gdańsk 

tel./fax + 48 58 523 23 63                  
 

Dziekan 

Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego 
 

ogłasza konkurs na 

stanowisko adiunkta 

w Katedrze Logopedii, 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 podanie, 

 życiorys, 

 odpis  dyplomu mgr/dr  i ukończonych studiów logopedycznych, 

 opis dorobku naukowego, 

 opinię dotychczasowego pracodawcy. 

 

Wymagania: 

-   doświadczenie zawodowe w terapii logopedycznej, 

-  doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia  zajęć logopedycznych na poziomie akademickim, 

- prowadzenie w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym. 

 

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

zacyjnych. W zakresie obowiązków dydaktycznych oczekiwane jest (poparte kilkuletnim doświadcze-

niem) przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu  logopedii  w najszerszym znaczeniu oraz prowa-

dzenie zajęć w języku obcym  Kandydat powinien mieć co najmniej  stopień doktora i  wykazać się do-

robkiem naukowym ze wskazanego zakresu. 

                      

Termin zgłoszenia upływa z  dniem 9.05.2017 r.  

Rozmowa  kwalifikacyjna z kandydatami od godz. 10.00  w dniu 10.05.2017 r. w pokoju 015 na 

Wydziale Filologicznym (w budynku Neofilologii), ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 10.05.2017 r.           

 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Logopedii Wydziału Filologicznego  UG, Gdańsk  

ul. Wita Stwosza 58, p. 126. 

 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

                                                                                      

 

Dziekan   

 

Prof. UG dr hab. Maciej Michalski 

 

 

 



FORMULARZ  DLA  OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY,  

NEOFILOLOGIA KATEDRA  LOGOPEDII. 

MIASTO: GDAŃSK.  

STANOWISKO: ADIUNKT. 

DYSCYPLINA NAUKOWA: JĘZYKOZNAWSTWO. 

DATA OGŁOSZENIA:   6.04.2017 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   9.05.2017 r. 

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

SŁOWA KLUCZOWE:  logopedia  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat winien być przygotowany do realizacji zadań dydak-

tycznych, naukowo-badawczych i organizacyjnych. W zakresie obowiązków dydaktycznych 

oczekiwane jest (poparte kilkuletnim doświadczeniem) przygotowanie do prowadzenia zajęć z za-

kresu  logopedii oraz  prowadzenie zajęć w języku obcym. Kandydat powinien mieć co najmniej 

stopień doktora, wykazać się dorobkiem naukowym ze wskazanego zakresu i kilkuletnią praktyką 

zawodową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Form for Advertisers  

 

INSTITUTION: University of Gdańsk, Faculty of Languages, Department of Speech Therapy 

City: Gdańsk 

Position: Assistant Professor 

Scientific discipline: Linguistics 

Date of notice:    6 April 2017. 

Offer deadline:   9 May 2017. 

Website: www.fil.ug.gda.pl 

Key words: speech therapy 

Discipline (subject, requirements, comments): 

The candidate should be prepared to realize didactic, research and organizational tasks. For  didactic du-

ties, preparation for the conducting of courses in the field of speech therapy (supported by a few years of 

experience) and in a foreign language is expected. The candidate should have a doctorate, show scientific 

achievements in the above area, and a few years of  professional practice in the field of speech therapy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fil.ug.gda.pl/

