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OGŁOSZENIE KONKURSU  

NA REALIZACJĘ TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO  

NA JĘZYK SŁOWACKI  

w ramach mikroprojektu nr INT/EK/PO/3/I/B/0097 Jedność w różnorodności. Edukacja 

międzykulturowa  na wspólnym obszarze słowacko-polskiego pogranicza 
 

 

Ogłaszam konkurs na realizację tłumaczenia tekstów z języka polskiego na słowacki w ramach 

mikroprojektu nr INT/EK/PO/3/I/B/0097 Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na 

wspólnym obszarze słowacko-polskiego pogranicza  

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o 

szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). 

1. Wymagania kwalifikacyjne: 

 wyższe wykształcenie, 

 biegła znajomość j. słowackiego w mowie i w piśmie,  

 znajomość poprawności językowo-stylistycznej; 

 komunikatywna znajomości języka polskiego 

 co najmniej 5-letnie doświadczenie z zakresu tlumaczenia naukowo- dydaktycznych tekstów, 

 biegła znajomość narzędzi MS Office, 

 dokładność i sumienność, 

  zaangażowanie w powierzone zadania. 

2. Wykaz wymaganych dokumentów: 

 deklaracja przystąpienia do konkursu, 

 Curriculum Vitae, 

 kwestionariusz osobowy, 

 oświadczenie o niekaralności,  

 dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.  

3. Zakres czynności: 

W zakres tłumaczenia wchodzi 6 artykułów w formacie B5; oraz prezentacja multimedialna. 

Szacowana liczba stron tłumaczeniowych artykułów wyniesie ogółem 60 stron tekstu (ok. 125 tys. 

znaków ze spacjami) oraz 80 slajdów.  

4. Miejsce i termin składania dokumentów: 

 osobiście w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. 

Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław – Rektorat 

pokój 5B z dopiskiem KONKURS NA REALIZACJĘ TŁUMACZENIA PISEMNEGO 

TEKSTÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK SŁOWACKI w ramach mikroprojektu 

nr INT/EK/PO/3/I/B/0097 Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa  na 

wspólnym obszarze słowacko-polskiego pogranicza, 

 listownie na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  im. ks. Bronisława 

Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław – Rektorat, pokój 5B  

z dopiskiem, NA REALIZACJĘ TŁUMACZENIA PISEMNEGO TEKSTÓW Z 

JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK SŁOWACKI w ramach mikroprojektu nr 

INT/EK/PO/3/I/B/0097 Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa  na wspólnym 

obszarze słowacko-polskiego pogranicza,  

 e-mailem na adres: magdalena.lezucha@pwste.edu.pl. 

Termin złożenia dokumentów będzie zachowany pod warunkiem ich wpływu do Uczelni do dnia 

21.05.2018 r. Szczegółowych informacji udziela: Magdalena Leżucha, tel. 16 624-40-78. Wzory 

wymaganych dokumentów można pobrać ze strony www.pwste.edu.pl..  

Informujemy,  że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Uczelnia zastrzega sobie możliwość 

http://www.pwste.edu.pl/
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unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie bez podania przyczyny. 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne  z zawarciem umowy zlecenia  z PWSTE  

 w Jarosławiu. Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Konkursowa. 

Aplikacje prosimy opatrzyć dopiskiem  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997 r.,  t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.)”. 

 

 

Jarosław, dnia 16.05.2018 r.                                      Koordynator mikroprojektu 
 


