UNIWERSYTET GDAŃSKI
Wydział Filologiczny
Instytut Badań nad Kulturą
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
tel. 58 523 22 31
e- mail: kultura@ug.edu.pl

Gdańsk, 14 sierpnia 2019 r.

Dziekan
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
ogłasza konkurs na
stanowisko asystenta
w Instytucie Badań nad Kulturą w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
16 września 2019 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 20.07.2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
˗ podanie,
˗ życiorys,
˗ odpis dyplomu mgr
˗ wykaz dorobku producenckiego w dziedzinach (do wyboru): filmów fabularnych,
dokumentalnych, programów telewizyjnych, filmów użytkowych (reklamowych,
korporacyjnych itp.), audiowizualnej obsługi imprez, VR, gier
Wymagania:
- dorobek producencki w dziedzinach (do wyboru): filmów fabularnych, dokumentalnych,
programów telewizyjnych, filmów użytkowych (reklamowych, korporacyjnych itp.),
audiowizualnej obsługi imprez, VR, gier
- doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej
- umiejętność poprowadzenia zajęć w języku obcym (preferowany angielski)
Termin zgłoszenia upływa dnia: 16 września 2019 r.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami od godz. 12.00 w dniu 23 września 2019 r.
w pokoju 4.42 na Wydziale Filologicznym ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk.
Rozstrzygnięcie konkursu po rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 25 września 2019 r.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Badań nad Kulturą Wydziału
Filologicznego UG, Gdańsk 80-308, ul. Wita Stwosza 55, p. 4.43 do dnia 16 września 2019 r.
(przy wysyłce liczy się data stempla pocztowego lub przyjęcia przez kuriera) z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Badań nad Kulturą UG”.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną
wyłonieni do dalszego procedowania. W wyjątkowych przypadkach rozmowa kwalifikacyjna
może się odbyć w wyżej wymienionym terminie przez komunikator internetowy Skype.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Uniwersytet Gdański
MIASTO: Gdańsk
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o sztuce, sztuki filmowe i teatralne
DATA OGŁOSZENIA: 14.08.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.09.2019
LINK DO STRONY: www.fil.ug.gda.pl
SŁOWA KLUCZOWE: produkcja filmowa, produkcja telewizyjna, produkcja audiowizualna
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze
Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego powinna spełnić następujące wymagania:


tytuł magistra,


dorobek producencki w dziedzinach (do wyboru): filmu fabularnego, dokumentalnego,
programów telewizyjnych, form komercyjnych i użytkowych, audiowizualnej oprawy imprez,
VR, gier itp.,


doświadczenie w zakresie dydaktyki uniwersyteckiej,



możliwość poprowadzenia zajęć w języku obcym (preferowany angielski).

II. FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: University of Gdańsk
CITY: Gdańsk
POSITION: Assistant Lecturer
DISCIPLINE: Arts, Film and theatre studies
POSTED: 14.08.2019
EXPIRES: 16.09.2019
WEBSITE: www.fil.ug.gda.pl
KEY WORDS:
film production, tv production, media production
DESCRIPTION (field, expectations, comments):
The Institute of Culture Studies of the University of Gdansk offers a position of Assistant
Lecturer.
Applicants are expected to have:
•

a master of science degree,

•
film and media production achievements (e.g. feature films, documentary films, TV
programs, promotional and corporate videos, audiovisual event support, VR, games etc.),
•

experience in teaching at the academic level,

•

ability to teach in a foreign language (English preffered).

