
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Studium Języków Obcych 

MIASTO: Gdańsk 

STANOWISKO: wykładowca  

DYSCYPLINA NAUKOWA: filologia angielska 

DATA OGŁOSZENIA:  12.09.2016 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.09.2016 

LINK DO STRONY:  http://amuz.gda.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:  wykładowca, język angielski                                 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 

2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. 

zm./ oraz w Statucie Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 roku z późn. zm. 

oraz odpowiadają następującym czynnościom kwalifikacyjnym: 

 

1. dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra filologii angielskiej, 

2. wiedza w zakresie specyfiki uczenia języka angielskiego na uczelni wyższej muzycznej, 

3. minimum 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć specjalistycznego języka 

angielskiego (muzycznego)  na uczelni wyższej muzycznej, 

4. umiejętność nauczania fonetyki języka angielskiego, 

5. doświadczenie i praktyka w tłumaczeniu tekstów fachowych muzycznych i akademickich, 

6. doświadczenie w nauczaniu studentów III stopnia (doktorantów), doświadczenie w 

przygotowaniu i prowadzeniu egzaminów z języka angielskiego w ramach przewodów 

doktorskich, 

7. znajomość Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i umiejętność jego 

praktycznego zastosowania w pracy dydaktycznej, 

8. znajomość języka polskiego na poziomie B2, 

9. wysoka kultura osobista.  

 

Kandydaci proszeni są o składanie  następujących dokumentów:  

 

1. Podanie adresowane do kierownika Studium Języków Obcych zawierające zgłoszenie 

udziału w konkursie. 

2. Kwestionariusz osobowy. 

3. Dokumentacja dorobku dydaktycznego. 

4. Życiorys zawodowy. 

5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, Akademia Muzyczna w 

Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy. 

6. Pisemna opinia co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora 

habilitowanego. 

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  30.09. 2016 r. 

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:  

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki 

Kierownik  Studium Języków Obcych 

ul. Łąkowa 1-2 

80-743 Gdańsk 

 

Zastrzega się prawo do odrzucenia ofert  bez podania przyczyny. 



APPLICATION FORM 
 

INSTITUTION: Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk,  Language Teaching 

Department 

CITY: Gdansk 

POSITION: lecturer 

DISCIPLINE: English Philology  

POSTED: 12.09.2016 

EXPIRES: 26.09.2016 

WEBSITE: http://amuz.gda.pl 

KEY WORDS: lecturer, English                                

 

DESCRIPTION: Candidates who meet the requirements set out in Article 109 (1) of Higher 

Education Act of 27 July, 2005 (Journal of Laws No. 164, Item 1365, as amended); as well as in the 

AM Statute from 27 June 2006 with later amendments may enter the contest. 

 

Candidates should posses the following qualifications:  

10. Master of Arts diploma in English Philology, 

11. knowledge of the specificity of teaching English at higher education music schools, 

12. a minimum of three-year experience of teaching specialized English at higher education 

music schools, 

13. ability to teach English phonetics, 

14. experience in translating specialized musical and academic texts, 

15. experience in teaching doctoral students and preparing English examinations within the 

frame of doctoral programs, 

16. knowledge of the Common European Framework of Reference for Languages and practical 

ability of using it in teaching and evaluating student language skills, 

17. knowledge of Polish language on a B2 level, 

18. high personal culture. 

 

DOCUMENTS REQUIRED: 

1. A letter of application addressed to the Language Teaching Department of Stanislaw 

Moniuszko Academy of Music in Gdansk. 

2.  A personal questionnaire. 

3. Information about didactic achievements. 

4. A professional CV. 

5. A signed statement that Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk will be the basic 

place of employment. 

6. Written opinion of at least one person holding the title of professor or doctoral degree. 

7. An agreement to process personal data for the contest requirements. 

 

The contest will be concluded by  30.09. 2016. 

 

The documents must be submitted to the Office of the Director of Language Teaching Department 

of  Stanislaw Moniuszko Music Academy in Gdansk, 80-743 Gdansk, Łąkowa 1–2 Street. 

 

Stanislaw Moniuszko Academy of Music reserves the right to reject any applications considered 

unsuitable without giving any justification. 

http://amuz.gda.pl/

