FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
Numer referencyjny: konkurs_21_NEO_wykładowca_1_2019
INSTYTUCJA: Wydział Neofilologii UAM
MIASTO: Poznań
STANOWISKO: wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo (językoznawstwo nowogreckie)
DATA OGŁOSZENIA: 06.03.2019
TERMIN SKŁADANIA OFERT: .06.03.2019 - 22.03.2019
LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: język nowogrecki, językoznawstwo nowogreckie, językoznawstwo porównawcze
nowogrecko-polskie, językoznawstwo stosowane
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): wykładowca praktycznej nauki języka nowogreckiego na
wszystkich poziomach zaawansowania oraz językoznawstwa nowogreckiego w aspekcie
językoznawstwa ogólnego, porównawczego i stosowanego

WYMAGANIA
 ukończone studia 1. i 2. stopnia na kierunku filologia nowogrecka lub na kierunku filologia
specjalność filologia nowogrecka,
─ tytuł magistra filologii nowogreckie lub filologii specjalność filologia nowogrecka,
─ gotowość do natychmiastowego podjęcia pracy na stanowisku wykładowcy w wymiarze
pełnego etatu,
─ znajomość języka greckiego na poziomie C2 (potwierdzona certyfikatem „Ellinomatheia” lub
innym o randze międzynarodowej albo gotowość do poddania się procedurze weryfikującej
kompetencje językowe w zakresie języka nowogreckiego,
─ udokumentowane doświadczenie dydaktyczne na stanowisku nauczyciela akademickiego w
prowadzeniu przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka nowogreckiego i/lub gramatyki
języka nowogreckiego,
─ udokumentowane prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie językoznawstwo
(preferowane językoznawstwo nowogreckie i/lub językoznawstwo porównawcze polskonowogreckie),
─ otwarty przewód doktorski w dyscyplinie językoznawstwo lub gotowość do otwarcia przewodu
doktorskiego w dyscyplinie językoznawstwo i kontynuowania pracy nad rozprawa doktorską,
─ znajomość języka polskiego.
Wymagane dokumenty: 1) podanie do Prorektora ds. Kadry i Finansów, 2) odpis dyplomu ukończenia
studiów magisterskich 3) CV, 4) zaświadczenia potwierdzające spełnianie pozostałych
kryteriów, 5) oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie pierwszym miejscem zatrudnienia.
Dokumenty konkursowe należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Językoznawstwa al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.03.2019
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.03.2019

II. FORM FOR EMPLOYERS
No: konkurs_21_NEO_wykładowca_1_2019

INSTITUTION: Faculty of Modern Languages and Literatures
CITY: Poznań, Poland
POSITION: Lecturer
DISCIPLINE: Linguistics (Modern Greek Linguistics)
POSTED: 06.03.2019
EXPIRES: 22.03.2019
WEBSITE: www.amu.edu.pl
KEY WORDS: Modern Greek Language, Modern Greek Linguistics, Comparative Modern
Greek – Polish Linguistics, Applied Linguistics
DESCRIPTION: (field, expectations, comments): Lecturer of Modern Greek Language at all levels
and Lecturer of Modern Greek Linguistics in the scope of general linguistics, comparative linguistics
and applied linguistics.
REQUIREMENTS:
-

BA and MA studies in Modern Greek Philology or in Modern Greek Language and Literature
Studies,
Tittle of MA in Modern Greek Philology or in Modern Greek Language and Literature Studies,
ability to undertake the full time position of lecturer immediately,
of the language of the competition – Modern Greek at minimum C2 level (perfect knowledge
certified with the certificate ‘Ellinomatheia’ an/or other analogue international certificate,
proven professional experience relevant to the duties of academic lecturer conducting lessons
of practical-oriented Modern Greek language and/or of Modern Greek Grammar,
proven scientific and research activity in the field of linguistics (Modern Greek Linguistics
and/or Modern Greek-Polish Comparative Linguistics are preferred),
embarked on a doctorate of Linguistics or ability to embark on a doctorate of Linguistics as well
as ability to continue works in the frame of doctoral programme,
knowledge of Polish language.

Required documents: 1) An application for Deputy Rector for Payroll and Human Resources 2)
BA and MA diploma, 3) CV, 4) certificate confirming the fulfillment of the other criteria, 5) a
statement that the Institute of Linguistics will be the primary place of work.
Application documents must be submitted in Secretary Office of the Faculty of Modern Languages
and Literatures, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, Poland

The deadline for submission: 22.03.2019.
Expected date of decide: 25.03.2019.

