
UNIWERSYTET GDAŃSKI      Gdańsk, 12.04.2017 r.  

Wydział Filologiczny 

ul. Wita Stwosza 51 

80-308 Gdańsk 

tel./fax (058) 523-30-38 

 

 

Dziekan  

Wydziału Filologicznego  

Uniwersytetu Gdańskiego  

  

ogłasza konkurs na  

  

 stanowisko lektora  

w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Katedrze Pragmatyki Komunikacji 

i Akwizycji Języka, 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 magistra  

 opinię z dotychczasowego miejsca pracy 

Wymagania:  
 

 doskonała znajomość języka rosyjskiego i bardzo dobra znajomość drugiego języka 

obcego, preferowany język wschodniosłowiański, 

 ukończone filologiczne studia magisterskie, 

 doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego (najlepiej w polskiej 

szkole wyższej), 

 aktywność organizacyjna, 

 cechy personalne: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy z młodzieżą, 

elastyczność. 

 

 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 15 maja 2017 r.  

  

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami od godz. 13.30 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: lektor 

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo 

DATA OGŁOSZENIA: 12.04.2017 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.05.2017 

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

SŁOWA KLUCZOWE: językoznawstwo, filologia rosyjska, nauczanie  języka rosyjskiego  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):` 

Kandydat z tytułem magistra, najlepiej filologii rosyjskiej w specjalności nauczycielskiej, 

powinien wykazać się doskonałą znajomością języka rosyjskiego i dobrą znajomością 

drugiego języka wschodniosłowiańskiego; posiadać dużą praktykę pedagogiczną w zakresie 

nauczania języka rosyjskiego (najlepiej w polskiej szkole wyższej) oraz doświadczenie i 

predyspozycje organizacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

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

INSTITUTE OF RUSSIAN AND EASTERN STUDIES 

CITY – GDAŃSK 

POSITION – LECTOR 

DISCIPLINE – LINGUISTICS 

POSTED – 12.04.2017 

EXPIRES – 15.05.2017 

WEBSITE – www.fil.ug.gda.pl 

KEY WORDS – LANGUAGE PEDAGOGY, Russian Philology, Russian language teaching 

DESCRIPTION (field, expectations, comments): 

The candidate with an MA degree, preferably in Russian Philology, with an excellent 

command of Russian and very good command of another East Slavic language should be 

prepared to perform didactic as well as organizational tasks. It is essential for the candidate to 

have teaching qualifications recognized in Poland as well as considerable experience in 

teaching the Russian language (preferably in Polish high schools).  

 

 

 


