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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny  

MIASTO:  Siedlce 

STANOWISKO:  profesor zwyczajny 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  językoznawstwo  

DATA OGŁOSZENIA:  05.10.2016 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  18.10.2016 r. 

LINK DO STRONY:  www.uph.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: językoznawstwo współczesne, logopedia, glottodydaktyka  

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, 

spełniająca wymogi zawarte w art. 109 i 114 Ustawy z dnia 27 Lipca 2005 roku Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami). 

 

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego powinien 

legitymować się: 

 tytułem naukowym profesora, 

 znaczącym dorobkiem naukowym w zakresie: językoznawstwa współczesnego, 

językoznawstwa stosowanego, socjolingwistyki, komunikacji językowej, teorii zaburzeń 

mowy, metodologii badań logopedycznych, procedur postępowania logopedycznego, 

glottodydaktyki, 

 doświadczeniem w dydaktyce akademickiej, 

 osiągnięciami w kształceniu kadry naukowej, 

 aktywnym udziałem w konferencjach. 
 

Osoby ubiegające się o to stanowisko proszone są o złożenie następujących dokumentów: 

 

 podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego skierowane do J.M Rektora UPH.  

Na podaniu należy dopisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej 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 późn.zm.), 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (postanowienie o nadaniu tytułu naukowego, 

dyplom doktorski, habilitacyjny i dyplom ukończenia szkoły wyższej), 

 życiorys wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej oraz o dorobku dydaktycznym i 

organizatorskim, 

 wykaz publikacji, 

 dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb utworzenia lub 

prowadzenia kierunku studiów. 
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Osoby ubiegające się o to stanowisko proszone są o złożenie dokumentów w Dziekanacie Wydziału 

Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, pok. 1.20 do dnia 18.10.2016 r. 

do godz. 10.00 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.10.2016 r.,  

Kontakt: tel. 25 643 1815, e-mail: jolanta.podgajna@uph.edu.pl 

Na podstawie § 116 Statutu UPH w Siedlcach Rektor zastrzega sobie prawo odstąpienia  

od rozstrzygnięcia konkursu z ważnych przyczyn.  
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