
INSTYTUCJA: Akademia Marynarki Wojennej 

MIASTO: Gdynia 

STANOWISKO: lektor/lektorka 

PRZEDMIOT NAUCZANY: język rosyjski 

DATA OGŁOSZENIA: 14.06.2022 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 16.08.2022 r., rozstrzygnięcie konkursu 

22.08.2022r. 

SŁOWA KLUCZOWE:   lektor, język angielski,  

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Studium Języków Obcych Akademii Marynarki Wojennej poszukuje kandydatów na 

stanowisko lektora/lektorki języka rosyjskiego 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

1.  Posiadać tytuł magistra filologii rosyjskiej; 

2. Spełnić wymagania określone w art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym         i 

nauce”; 

3.  Posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego                

w szkole wyższej; 

4.  Posiadać umiejętności i doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych cyfrowych narzędzi 

wsparcia dydaktyki (np.: tablica interaktywna, aplikacje internetowe, edukacyjne 

platformy cyfrowe); 

5. Posiadać wiedzę z zakresu autonomicznego nauczania/uczenia się w klasie językowej 

oraz poza klasą; 

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

zawodowych i akademickich (ESP, EAP). 

 

Dodatkowe, preferowane doświadczenie i umiejętności: 

1. Doświadczenie w nauczaniu na stacjonarnych intensywnych kursach języka rosyjskiego 

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 edukacji językowej.   



 

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 dla  potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych; Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.) oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

7. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2022 r. drogą mailową  na adres: 

d.osiak@amw.gdynia.pl z w tytule wiadomości należy wpisać: „Konkurs na stanowiska 

lektora/lektorki w Studium Języków Obcych” lub pocztą na adres: Studium Języków 

Obcych Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;  

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. 

 

          Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) 

informuję, że: 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym 

oraz dołączonym do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni, 81-

127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69. 
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2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod 

adresem: iod@amw.gdynia.pl. 

3. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. 

4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 221 Kodeksu 

Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia 

procesu rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą 

posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach 

wykonywania swoich obowiązków służbowych. 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie wymienionych Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.           
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