
 

 

 

 

Warszawa, 11 maja 2017 r. 

 

 

 

D z i e k a n  

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na 

stanowisko lektora w Zakładzie Sinologii Wydziału Orientalistycznego. 

Liczba miejsc – jedno. 

 

 The Dean of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw announces an 

 opening for the post of the Modern Chinese Language Teacher (18 hours per week, 

 that is nine 1,5 h classes)  

 

 

Wymagania wobec kandydata: 

Our requirements are as follows:  

 

1. Stopień magistra lub jego odpowiednik 

1. Master’s Degree 

 

2. Bardzo dobra znajomość języka chińskiego w mowie i piśmie - natywna, bądź poparta 

dyplomem ukończenia studiów sinologicznych lub pokrewnych (np. na kierunku nauczanie 

języka chińskiego)  

2. Very good command of the Modern Chinese language both spoken and written - native or 

acquired during university sinological studies or similar studies  

 

3. Doświadczenie w nauczaniu współczesnego języka chińskiego na różnych poziomach 

(najlepiej na wyższej uczelni) lub formalne wykształcenie w tej dziedzinie lub w zakresie 

sinologii 

3. Experience in teaching different levels of the Modern Chinese or formal education in teaching 

Chinese as a foreign language  

 

4. Umiejętność przygotowania materiałów wykorzystywanych na zajęciach współczesnego 

języka chińskiego; gotowość do przygotowania i uczestnictwa w pisemnych i ustnych 

egzaminach ze współczesnego języka chińskiego.    

4. Willingness to prepare teaching materials and to prepare and take part in written and oral 

exams.    

 

 

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

Documents to submit: 

 podanie o zatrudnienie (a letter of application); 

 dyplom magistra nauk humanistycznych lub jego odpowiednik (a diploma); 

 życiorys oraz dwie fotografie (cv and two photos); 

 kwestionariusz osobowy (personal data form); 

 wykaz publikacji (a list of publications); 

 opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy (a letter of 

recommendation from a professor); 

 inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/ other supporting 

documents. 

 



 

Dokumenty będą przyjmowane w Dziekanacie Wydziału Orientalistycznego UW w godz. 09.00-

16.00 z wyjątkiem sobót i dni świątecznych do dnia 21 czerwca br. 

Submit your documents to the Dean’s Office, Faculty of Oriental Studies, until 21st June 2017, 

from Monday to Friday, between 9.00 and 16.00 hours. 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26 czerwca 2017 roku. 

The result will be announced on 26th June 2017. 

 

Decyzja o zatrudnieniu zostanie podjęta w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym art. 118 ust. 1 i 2 (Dz.U. nr 164 z poz. 1365 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


