
WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ  

 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy  

   

wykładowca/ starszy wykładowca* języka angielskiego ( 2 stanowiska)  

   

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
   

 prowadzenie dwóch edycji 3-letniego specjalistycznego kursu naukowo-technicznego 

języka angielskiego w obszarze szeroko rozumianych technologii informacyjnych dla 

studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka; 

 opracowanie programu nauczania i dobór podręczników do nauki języka;  

 przygotowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb kursu;  

 prowadzenie zajęć na kursie w kilku równoległych grupach (wymiar pensum 

dydaktycznego w roku akademickim wynosi 360/300* godzin);  

 przygotowanie i ocena zadań kontrolnych oraz ocena semestralna uczestników kursu; 

 tłumaczenia, korekty tekstów technicznych związanych z projektem (publikacje koła 

naukowego itp.);  

 wykonywanie innych prac związanych z zakresem obowiązków podstawowych;  

 współpraca z personelem projektu PO KL oraz służbami wydziału i uczelni w zakresie 

powyższych obowiązków.  

 

2. Niezbędne wymagania:  

 wykształcenie wyższe magisterskie – kierunek: filologia angielska; w przypadku 

native speaker'a wykształcenie wyższe, najlepiej techniczne, w obszarze zbliżonym do 

technologii informacyjnych; 

 doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni technicznej, w szkole językowej lub 

równorzędne;  

 umiejętność posługiwania się pakietem MS Office;  

 kreatywność oraz udokumentowana chęć stałego podnoszenia własnych kwalifikacji.  

 

3. Dodatkowe wymagania: 

 mile widziane będzie doświadczenie w nauczaniu naukowo-technicznego języka 

angielskiego w obszarze informatyki, technologii informacyjnych i obszarach 

pokrewnych (zwłaszcza w pracy na stanowisku lektora); 

 mile widziane będzie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowo-technicznych w 

obszarze IT;  

 pomocna będzie znajomość oprogramowania Moodle;  

 ukończenie kursu pedagogicznego (brak należy uzupełnić w pierwszym roku pracy). 

 

4. Wymagane dokumenty:  

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

 list motywacyjny;  



 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte 

umiejętności.  

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych ul. 

Warszawska 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.30 w 

terminie do 09.09.2011r. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: „dotyczy 

konkursu na stanowisko wykładowcy/ starszego wykładowcy języka angielskiego”. 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia 

stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych 

ul.Warszawska 24 w pok.137 w dniach 26.09-30.09.2011r. Dokumenty, które nie zostaną 

odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Nr 133, poz. 883 z późń. zm.)  

__________________________________  

* w zależności od posiadanych kwalifikacji  
 


