
INSTYTUCJA: Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej 

MIASTO: Gdynia 

STANOWISKO: lektor/lektorka 

PRZEDMIOT NAUCZANY: język angielski 

DATA OGŁOSZENIA: 21.05.2018 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 15.06.2018 r., rozstrzygnięcie konkursu 29.06.2018r. 

LINK DO OGŁOSZENIA:  

SŁOWA KLUCZOWE: lektor, język angielski 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej poszukuje kandydatów na 

stanowisko lektora/lektorki języka angielskiego.  

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

1.  Posiadać tytuł magistra filologii angielskiej. 

2.  Spełnić wymagania określone w art. 109 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”  

3.  Posiadać, co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego  

w szkole wyższej. 

4.  Posiadać umiejętności i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wsparcia 

dydaktyki (np.: tablica interaktywna). 

5. Posiadać wiedzę z zakresu autonomicznego nauczania w klasie językowej oraz poza 

klasą. 

6. Posiadać niezbędną wiedzę w zakresie nauczania języka angielskiego do celów 

zawodowych i akademickich (ESP, EAP). 

 
Dodatkowe, preferowane doświadczenie i umiejętności: 

1. Doświadczenie w nauczaniu na stacjonarnych intensywnych kursach języka 

angielskiego wg NATO STANAG 6001. 

2. Doświadczenie w pracy zespołowej w ramach realizacji jednego kursu językowego przez 

zespół 2 – 4 nauczycieli. 

3. Doświadczenie w wykorzystywaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego 

stosowanego w obszarze administrowania dydaktyka uczelni (Excel, Word, PowerPoint). 

Wymagane dokumenty: 

1. Podanie do JM Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej. 

2. Życiorys. 

3. Kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu magistra. 

4. Opis doświadczenia kandydata– wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej. 



5. Oświadczenie kandydata, że Akademia Marynarki Wojennej będzie podstawowym 

miejscem pracy. 

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

7. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2018 r. w Kancelarii Jawnej w godz.: 

7:30 – 10:00, 13:00 – 15:30, pokój 349/5, 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69 z dopiskiem 

na kopercie „Konkurs na stanowiska lektora/lektorki w Studium Języków Obcych”. 

8. Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez 

wyłaniania kandydata. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest 

równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. 

 


