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Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają  warunki określone w art. 
109 ust. 1 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  /Dz. U. 
Nr 64 poz.1385 ze zm./ oraz w § 88 ust.7 Statutu UP w Lublinie,  
a ponadto posiadają: 
 tytuł zawodowy magistra – kierunek filologia angielska 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej  z młodzieżą szkolną na każdym etapie 
kształcenia  oraz  z  młodzieżą akademicką                                 

 doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego specjalistycznego w uczelni 
wyższej o profilu  przyrodniczo-rolniczym na stanowisku wykładowcy 

 doświadczenie w nauczaniu  języka  angielskiego cudzoziemców  

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla cudzoziemców w języku 
angielskim  

 biegłą obsługę programów w środowisku Windows, bardzo dobrą znajomość 
pakietu biurowego Microsoft Office, programu Power Point oraz tablicy 
interaktywnej, umiejętność profesjonalnego  wykorzystywania zasobów 
internetowych w celu podwyższenia  jakości  pracy dydaktycznej 

 biegłą znajomość języka polskiego 
oraz wyróżniają się nienaganną postawą etyczno-moralną. 
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 
 podanie do JM Rektora UP o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy  

języka angielskiego, 

 CV i kwestionariusz osobowy, 

 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – kierunek filologia angielska, 

 dokument potwierdzający doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego  
specjalistycznego w uczelni wyższej  na stanowisku wykładowcy języka  
angielskiego, 

 oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo 
o    szkolnictwie wyższym / druk do pobrania na stronie internetowej uczelni – 
Pracownicy – druki - druki kadrowe - sprawy ogólne/ 

 
Przystępujący do konkursu, z chwilą zatrudnienia w UP, zobowiązuje się do 
pozostania w stosunku pracy w UP w Lublinie jako podstawowym miejscu pracy w 
świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 
Dokumenty na konkurs należy złożyć w terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. 
w Dziale Spraw Pracowniczych UP w Lublinie, ul. Akademicka 13 p.257 lub przesłać  
pocztą na adres: Uniwersytet Przyrodniczy, 20-950  Lublin, ul. Akademicka 13,  z 
dopiskiem „konkurs na starszego wykładowcę języka angielskiego w SPNJO” 
/decyduje data stempla pocztowego/. 


