FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Instytut
Lingwistyki Stosowanej
Numer referencyjny konkursu: konkurs_2_NEO_wykładowca_1_2019
Miasto: Poznań
Stanowisko: wykładowca
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Data ogłoszenia: 17.01.2019
Termin składania ofert: 15.02.2019
Link do strony: www.amu.edu.pl
Słowa kluczowe: językoznawstwo
Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs
otwarty na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Badań nad Wielojęzycznością.
WARUNKI
Kandydat powinien posiadać stopień magistra w zakresie filologii germańskiej lub
lingwistyki

stosowanej,

preferowana

specjalizacja

nauczycielska,

oraz

posiadać

doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach filologicznych. Znajomość języka polskiego
na poziomie native speakera, języka niemieckiego na poziomie C2, mile widziana znajomość
języka angielskiego oraz również trzeciego języka obcego.
Poszukujemy

kandydata,

posiadającego

zainteresowania

naukowe

z

obszaru

psycholingwistyki i wielojęzyczności, z akwizycji języka, szeroko pojętej glottodydaktyki,
udokumentowane spisem publikacji naukowych lub referatów konferencyjnych.
Dodatkowym atutem może być uczestnictwo w projektach badawczych i znajomość zasad
pozyskiwania środków na badania naukowe; osobowość kreatywna, otwarta na nowe
wyzwania w nauce i dydaktyce, sprawność organizacyjna w zakresie organizacji konferencji
naukowych i w zakresie edytorstwa publikacji naukowych, stałe podnoszenie kwalifikacji i
umiejętność pracy w zespole dydaktycznym.

Oferta dydaktyczna kandydata powinna obejmować zajęcia z praktycznej nauki języka
niemieckiego, praktycznej gramatyki języka niemieckiego, przedmioty związane z
psycholingwistyką, na studiach I i II stopnia.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydatury:
1. Podanie do Prorektora UAM ds. kadry i finansów.
2. Życiorys zawierający klauzulę: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art.
221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia;
miejsce

zamieszkania;

adres

do

korespondencji;

wykształcenie;

przebieg

dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
aktualnej rekrutacji.
3. Odpis dyplomu magistra.
4. Wykaz publikacji oraz osiągnięć organizacyjnych i dydaktycznych.
5. Oferta dydaktyczna.
6. Deklaracja, że

Uniwersytet

im. Adama

Mickiewicza w

Poznaniu

będzie

podstawowym miejscem pracy.
7. Opinia z ostatniego miejsca pracy.
Dokumenty konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Lingwistyki Stosowanej
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, pok. 609
Termin składania dokumentów upływa z dniem:15.02.2019
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.02.2019
Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana przez Radę Instytutu. Komisja
może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.
Klauzula informacyjna dla kandydatów:
Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.

2.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na
wskazane stanowisko pracy.

4.

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać
osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.

8.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Modern Languages, Institute
of Applied Linguistics
Job offer number: konkurs_2_NEO_wykładowca_1_2019
Town: Poznań
Position: lecturer
Employment type: full time
Research area: linguistics
Date of publication: 17.01.2019
Application submission deadline: 15.02.2019
Website: www.amu.edu.pl
Key words: linguistics
The Faculty of Modern Languages at Adam Mickiewicz University in Poznań is looking for a
lecturer to work in the Department of Studies in Multilingualism.
REQUIREMENTS
The candidate should have an MA degree in German studies or in Applied Linguistics,
preferably with specialization in language teaching, and experience in teaching classes at
philological studies. The candidate should be a native speaker of Polish and have a C2 level of
German. The knowledge of English and a third foreign language will be an advantage.
We are looking for a candidate interested in psycholinguistics and multilingualism, language
acquisition, broadly understood language teaching, as confirmed by a list of publications or
conference papers.
The following will be an advantage: participation in research projects and knowledge of how
to obtain research funding, creative personality, openness to new challenges in research and
teaching, organizational skills (organization of conferences), willingness to improve one’s
skills and an ability to work in a team of language teachers.
The candidate should teach courses such as German as a foreign language, German grammar
and psycholinguistics related subjects at BA and MA level.

Documents to be submitted:
8. Application to the Vice-Rector for Human Resources and Finances.
9. CV. Please include the following statement in your CV. “Pursuant to Article 6(1)(a) of
the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (OJ L 119/1, 4.5.2016) I
agree to the processing of my personal data other than the data listed in Article 221 of
the Labour Code (name(s) and surname, parents’ names, date of birth, place of
residence, mailing address, education, employment to date) included in my job
application for the purposes of the current recruitment process.”
10. Official copy of MA Diploma.
11. List of publications and organizational and teaching accomplishments.
12. List of courses taught.
13. Declaration that Adam Mickiewicz University will be the primary place of
employment.
14. References from the last place of employment.
The documents should be submitted at the Secretary’s Office at the Institute of Applied
Linguistics:
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Room 609
Submission deadline: 15.02.2019
Planned date of the completion of the recruitment process: 19.02.2019
The recruitment process is handled by a committee appointed by the Council of the Institute.
The Committee may invite the candidates for a job interview.
Information for candidates:
Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on
the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
(OJ 119/1, 4.5.2016) please be informed that:
11. The administrator of your personal data is Adam Mickiewicz University in Poznań, address: ul.
Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
12. The Data Administrator appointed the Data Protection Officer to supervise the regularity of
personal data processing. The Data Protection Officer can be contacted at: iod@amu.edu.pl.
13. Your data is being processed for the purposes of the recruitment for the position indicated
above.
14. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of the General Data
Protection Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 26 June 1974 (Journal of Laws of
1998, No 21, item 94, as amended).
15. Your personal data will be stored for 6 months after the completion of the recruitment process.

16. Other entities will not have access to your personal data, except for entities authorized under
relevant laws. Only persons authorized by the Data Administrator to process your data as part of
their work will have access to your personal data.
17. You have a right to access your personal data and to have the data corrected or erased, right to
restrict the processing of your data, right to data portability, right to object to the processing of
your data and right to withdraw your consent at any time, subject to relevant laws.
18. You have a right to lodge a complaint with the supervisory authority, the President of the
Personal Data Protection Office, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
19. Personal data must be provided under relevant laws, the provision of other data is voluntary.
20. Your personal data will not be subject to automated decision making, pursuant to Article 22
GDPR.

