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Zgodnie z art. 118a ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 ze zm.) oraz §
62 ust. 2 Statutu Akademii Teatralnej, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko
lektora do prowadzenia lektoratu z języka angielskiego
na kierunkach: aktorstwo, aktorstwo teatru muzycznego, reżyseria, wiedza o teatrze.
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 109 ust. 1 i w art. 114
ust. 6 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 Statutu, a ponadto:
a) posiada tytuł zawodowy magistra na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego,
b) posiada udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w dydaktyce języka angielskiego
w szkole wyższej.
2. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) zgłoszenie udziału w konkursie,
b) kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursvna-stanowiska/).
c) życiorys,
d) oryginał lub odpis dyplomu magistra filologii w zakresie języka angielskiego,
e) referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy,
f) dokumentację poświadczająca co najmniej 3-letnie doświadczenie w dydaktyce języka
angielskiego w szkole wyższej,
g) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 109 ust. 1. pkt. 2-5 Ustawy, (do pobrania ze strony
https://akademia.at.edu.pl/konkursv-na-stanowiska/),
h) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym (do pobrania ze strony
https://akademia.at.edu.pl/konkursv-na-stanowiska/),
i) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Akademii Teatralnej w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246
Warszawa (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) - osobiście lub pocztą do dnia 10 września
2018. UWAGA! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 września 2018.
UWAGA! Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy
zawodowe.
Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor. Zatrudnienie może nastąpić
w ramach umowy o prace na czas nieokreślony lub określony. Pierwsze zatrudnienie w Akademii
Teatralnej następuje na czas określony.
Realizacja obowiązków dydaktycznych będzie odbywać się w Warszaw
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