
JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko 
wykładowcy języka niemieckiego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w wymiarze 
pełnego wymiaru czasu pracy. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby (obcokrajowcy), które spełniają wymagania określone w 
art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 85 z późn. zm.); oraz Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Podstawowe zadania: 
1. prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka niemieckiego ogólnego z elementami języka 

specjalistycznego, zgodnie ze specyfiką UAP; 
2. podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych wskazanych grup słuchaczy; 
3. prowadzenie konsultacji językowych z zakresu języka niemieckiego; 
4. pomoc językowa (tłumaczenia, korekta, redagowanie) w projektowaniu, realizowaniu 

i raportowaniu badań naukowych; 
5. podejmowanie działań i zadań na rzecz własnego rozwoju zawodowego i rozwijania 

umiejętności dydaktycznych. 

Wymagania podstawowe: 
1. posiadanie tytułu magistra filologii (specjalność: filologia germańska); 
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych; 
3. niekaralność za przestępstwo umyślne; 
4. biegłe władanie językiem polskim w mowie i piśmie; 
5. obowiązkowość i dobra organizacja pracy własnej. 

Preferowane będą osoby: 
1. posiadające doświadczenie w kształceniu i doskonaleniu językowym wskazanych grup 

słuchaczy – w prowadzeniu pracy dydaktycznej (językowej) na poziomie podstawowym 
i średnio zaawansowanym, a także języka specjalistycznego; 

2. posiadające przygotowanie do pracy dydaktycznej; 
3. posiadające doświadczenie w opracowywaniu programów nauczania; 
4. posiadające doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowych, referatów 

konferencyjnych oraz w przygotowywaniu tłumaczeń tekstów przed publikacją; 
5. dające rękojmię terminowego wykonywania prac dydaktycznych i zadań 

podejmowanych w UAP. 

Oferty winny zawierać: 
1. podanie skierowane do rektora UAP; 
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o 

zapoznaniu się z klauzulą informacyjną; 
3. Curriculum vitae; 
4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje; 
5. wykaz osiągnięć dydaktycznych; 
6. kopie świadectw pracy i referencji (jeżeli kandydaci posiadają z poprzednich miejsc 

pracy); 
7. oświadczenie zgodne z § 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.); 
8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy. 

 



Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań. Dane zbierane są na potrzeby aktualnej 

rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Dokumenty należy złożyć do 27 października 2020 r. w Biurze Rektora Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29 

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30 października 2020 r. 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego 
oferty. 

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę 

kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów, bez informowania o tym pozostałych oraz 

prawo do powiadomienia o końcowym wyniku rekrutacji jedynie wybranego kandydata. 

Decyzja w sprawie zatrudnienia kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia. 

 


