
UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51 

80-308 Gdańsk 

tel./fax (058) 523 30 38 

Gdańsk, 12.04.2017 r.  

 

Dziekan  

Wydziału Filologicznego  

Uniwersytetu Gdańskiego  

  

ogłasza konkurs na  

  

 stanowisko adiunkta  

w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury 

i Kultury Rosyjskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o  

szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 ( Dz. U. nr 164 p. 1365 z 2005 r). z późn. zm.  

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:  

 podanie 

 życiorys 

 odpis dyplomu doktora  

 opinię z dotychczasowego miejsca pracy 

Wymagania:  

 

 stopień doktora nauk humanistycznych (literaturoznawstwo rusycystyczne) 

 doskonała znajomość języka rosyjskiego i dobra znajomość drugiego języka obcego 

 doświadczenie w dydaktyce akademickiej  

 bogaty dorobek naukowy w zakresie nauk humanistycznych (literaturoznawstwo 

rusycystyczne i/lub kulturoznawstwo)  

 zaawansowane przygotowania do habilitacji 

 aktywność organizacyjna 

 

 

 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2017 r.  

  

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami od godz. 14.00 w dniu 25.05.2017 r.  

w pokoju 280  

Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 25.05.2017 r.  

  

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich 

UG, Gdańsk 80-308, ul. Wita Stwosza 51, p. 281 do dnia 15 maja 2017 r.  

 

 Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

 

 



FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ FILOLOGICZNY, INSTYTUT 

RUSYCYSTYKI I STUDIÓW WSCHODNICH 

MIASTO: Gdańsk 

STANOWISKO: adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo 

DATA OGŁOSZENIA: 12.04.2017 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.05.2017 

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

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, filologia rosyjska, adiunkt 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat ze stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa lub 

kulturoznawstwa rusycystycznego z doskonałą znajomością języka rosyjskiego i dobrą 

znajomością drugiego języka obcego. Kandydat powinien być przygotowany do realizacji 

zadań naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych. Kandydat na stanowisko 

adiunkta powinien wykazać się znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie 

literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa rusycystycznego. Od kandydata oczekiwane jest 

doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej. Od kandydata wymagane jest też 

doświadczenie organizacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION – THE UNIVERSITY OF GDANSK, THE FACULTY OF LANGUAGES, 

INSTITUTE OF RUSSIAN AND EASTERN STUDIES 

 

CITY – GDAŃSK 

POSITION – ASSISTANT PROFESSOR (ADIUNCT) 

DISCIPLINE – LITERARY STUDIES 

POSTED – 12.04.2017 

EXPIRES – 15.05.2017 

WEBSITE – www.fil.ug.gda.pl 

KEY WORDS – Russian Philology, literary studies 

DESCRIPTION (field, expectations, comments): The candidate (PhD in Russian Philology – 

literary studies) should be prepared to realize didactic tasks in the following areas: courses in 

Russian language, history of Russian literature, history of Russian culture. 

 

 


