
Rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

na podstawie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U.  
z 2018r. poz. 1668) i 69 § Statutu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku  

ogłasza konkurs 
na stanowisko: wykładowcy nr 1 w Zakładzie Filologii Angielskiej 

Jednostka: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku  

Miasto: Włocławek 

Stanowisko: wykładowca 

Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne, translatologia angielsko-polska i polsko-
angielska 

Data ogłoszenia: 08.05.2019 

Termin składania ofert: 08.06.2019 

Słowa kluczowe: filologia angielska, translatologia, tłumacz przysięgły 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):  
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 118 ust. 1  
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 
1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: 
 
– wymagany stopień magistra filologii angielskiej 
– udokumentowany znaczący dorobek w zakresie translatologii angielsko-polskiej i polsko-

angielskiej 
– legitymowanie się tytułem tłumacza przysięgłego 
– minimum 5 lat doświadczenia w pracy tłumacza 
– gotowość do realizacji części zajęć w formie e-learningu 
– gotowość do podjęcia pracy w PWSZ we Włocławku jako miejscu podstawowym  

w rozumieniu art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
–  

Stanowisko pracy jest oferowane w Zakładzie Filologii Angielskiej 
 
Wymagane dokumenty:  
1) podanie do Rektora o przystąpieniu do konkursu;  
2) życiorys zawodowy;  
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu i/lub stopnia naukowego; 
4) informacja o dorobku translatorskim 
5) dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny; 
6) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 113 oraz w art. 118 ust. 1 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
7) oświadczenie stwierdzające, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku  

będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym – w przypadku wygrania konkursu; 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 



Dodatkowe informacje: 

 
Dokumenty należy przesyłać na adres: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 
ul. 3 Maja 17 
87-800 Włocławek 

lub składać bezpośrednio w  Dziale Organizacji i Kadr, ul. 3 Maja 17, pokój 31. 
 
Kopertę należy opisać:  
„Konkurs na stanowisko wykładowcy nr 1 w Zakładzie Filologii Angielskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” (Konkurs Nr 1). 
 
W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Uczelni a nie data 
stempla pocztowego. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 czerwca 2019 r. 
Planowane zatrudnienie od dnia 1 października 2019 r. na podstawie umowy o pracę (pełny 
etat) na czas określony.  
PWSZ we Włocławku zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. 
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego 
oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia. PWSZ we Włocławku nie 
zapewnia mieszkania.  
 
 
Wzory oświadczeń są dostępne na stronie pwsz.wloclawek.pl w zakładce BIP. 
 
UWAGA! 
NIE WOLNO ZMIENIAĆ TREŚCI OŚWIADCZEŃ 
 
 
 


