
UNIWERSYTET GDAŃSKI 

Wydział Filologiczny 

Instytut Filologii Germańskiej 

ul. Wita Stwosza 51 

80-952 Gdańsk 

tel. +58 523-30-29 

  Gdańsk, 1.08.2019 r. 

Dziekan 

                     Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego 

ogłasza konkurs na 

 stanowisko wykładowcy 

na czas określony, tj. na okres 1.10.2019-30.09.2021 r. 

 

w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, w Katedrze Literatury i 

Kultury Niemieckiej 

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

szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 (Dz.U. p.1668 z 2018 r.). 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 - podanie 

 - życiorys 

- odpis  dyplomu magistra filologii germańskiej 

- w miarę możliwości opinię z dotychczasowego miejsca pracy  

Wymagania: 

-   ukończone studia wyższe na kierunku filologia germańska 

- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (native speaker) 

- doskonała znajomość krajów niemieckiego obszaru językowego 

- siedmioletnie doświadczenia w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego 

- przygotowanie i prowadzenie zajęć w języku niemieckim w ramach pensum 

- umiejętność realizacji zadań organizacyjnych. 

 

Kandydaci powinni być przygotowani do realizacji zadań dydaktycznych jako lektor języka 

niemieckiego. 

Termin zgłoszenia upływa z dniem 1.09.2019 br. 

Rozmowa  kwalifikacyjna  z kandydatami od godz.  12.30 w dniu   3.09.2019 r. w 

Instytucie Filologii Germańskiej, p. 155. W wyjątkowych przypadkach rozmowa może 

odbyć się przez komunikator internetowy Skype. 

Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 3.09.2019 r. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału 

Filologicznego  UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, p. 155, lub w formie czytelnych skanów 

na adres: sekger@ug.edu.pl. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi 

kandydatami. 

 

Dziekan   

 

 

dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. 



FORMULARZ  DLA  OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny,  Instytut Filologii Germańskiej, 

Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej 

MIASTO: Gdańsk 

STANOWISKO: wykładowca 

DATA OGŁOSZENIA: 1.08.2019 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.09.2019 r. 

LINK DO STRONY: https://fil.ug.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: język niemiecki, metodyka nauczania 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien mieć ukończone studia 

magisterskie na kierunku filologia germańska. Powinien posiadać: doskonałą znajomość 

języka niemieckiego (native speaker), wiedzę na temat krajów niemieckiego obszaru 

językowego oraz siedmioletnie doświadczenie zawodowe. Dobrze widziane będą 

predyspozycje do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego oraz umiejętność 

realizacji zadań organizacyjnych. 

 

 

 

 



II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION – THE UNIVERSITY OF GDAŃSK, THE FACULTY OF 

LANGUAGES, INSTITUTE OF GERMAN PHILOLOGY, DEPARTMENT OF 

GERMAN LITERATURE AND CULTURE. 

CITY – GDAŃSK.  

POSITION: LECTURER 

POSTED: 1.08.2019 r. 

EXPIRE: 2.09.2019 r. 

WEBSITE https://fil.ug.edu.pl/ 

KEY WORDS: the German language, methodology of teaching 

DESCRIPTION (field, expectations, comments): the candidate should hold MA in 

German. He or she should have: an excellent command of German supported (native 

speaker), knowledge on countries German language area and seven years of professional 

experience. A predisposition to teaching German and preparation for organizational jobs 

would be an advantage. 


