FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
nr referencyjny: konkurs_93_NEO_starszy_wykładowca_1_2018
INSTYTUCJA: ..........Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Katedra Orientalistyki……….
MIASTO: ..............Poznań..........................................................................................................
STANOWISKO: ....st. wykładowca (pensum 360).....................................................................
DYSCYPLINA NAUKOWA: ………...sinologia, język chiński……………………………..
DATA OGŁOSZENIA: ........................13 grudnia 2018 r................. ........................................
TERMIN SKŁADANIA OFERT: .........12 stycznia 2019 r...….................................................
LINK DO STRONY: ...www.amu.edu.pl.....................................................................................
SŁOWA KLUCZOWE: …………. Sinologia, język chiński. ………………….……...............
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza
konkurs na stanowisko st. wykładowcy w dziedzinie praktycznej nauki języka chińskiego
(mandaryńskiego) oraz klasycznego języka chińskiego na czas określony. Poszukujemy
osoby, której znajomość języka chińskiego (mandaryńskiego) jest na poziomie natywnym.
Dodatkowym atutem będzie przygotowanie do nauczania takich przedmiotów jak:
konwersacje na poziomie zaawansowanym, lektura tekstów specjalistycznych, w tym
biznesowych, kompozycja tekstu i kultura chińska.
Poszukujemy osoby silnie zmotywowanej do pracy dydaktycznej, posiadającej
doświadczenie
dydaktyczne
oraz
wiedzę
merytoryczną
w zakresie nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego) jako obcego. Oczekujemy
gotowości prowadzenia zajęć na pierwszym oraz drugim stopniu studiów. Pensum
dydaktyczne wynosi 360 godzin lekcyjnych w ciągu roku akademickiego.
Wymagania wobec kandydatów/kandydatek:
1) Stopień zawodowy magistra filologii lub dyscypliny pokrewnej
2) Kilkuletnie, udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej
3) Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do praktycznego nauczania języka
chińskiego (mandaryńskiego) jako języka obcego oraz języka chińskiego klasycznego
4) Dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,
5) Dodatkowym atutem będzie przygotowanie do nauczania takich przedmiotów jak:
konwersacje na poziomie zaawansowanym, lektura tekstów specjalistycznych, w tym
biznesowych, kompozycja tekstu i kultura chińska.
6) Znajomość języka chińskiego (mandaryńskiego) na poziomie natywnym.

Wymagane dokumenty:
1) Podanie skierowane do Prorektora ds. kadry i finansów uczelni Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza
2) Kopia dokumentu zaświadczającego uzyskanie stopnia zawodowego
3) C.V.
4) Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym
miejscem pracy kandydata
5) Kwestionariusz osobowy
6) Wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
7) Zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182)

Weryfikacja kandydatów nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Kandydaci mogą
również zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Dokumenty należy przesłać na adres:
Katedra Orientalistyki
‘Konkurs’
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań

UWAGA!!!! Klauzula Zgody oraz Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
poniżej.

Klauzula zgody
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania
danych osobowych innych niż: 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.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 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 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. 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. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.

