
JM Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko 
wykładowcy języka angielskiego (Native speaker języka angielskiego) w Zakładzie Języków 
Obcych 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. 2022 poz. 
574 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty: 

• podanie do JM Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;  
• CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych; 
• informacje o osiągnięciach dydaktycznych lub naukowo-dydaktycznych oraz 

organizacyjnych; 
• oświadczenie „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w moim CV na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet 
Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z siedzibą: Al. Marcinkowskiego 
29, 60-967 Poznań, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)”. 

Kandydaci na stanowisko wykładowcy powinni: 

• spełniać wymagania określone w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) oraz Statutu 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, posiadać tytuł co najmniej magistra języka 
angielskiego, 

• posiadać doświadczenie w planowaniu uczelnianych egzaminów centralnych; 
• posiadać doświadczenie w tworzeniu materiałów na platformę e-learningową; 
• być przygotowanym do pracy w systemie Akademus w ramach obowiązków 

organizacyjnych. 

 

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 20 października 2022 r. w Biurze Rektora Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29 

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 27 października 2022 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. 


