
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA 

Prowadzi rekrutację na stanowisko 

Specjalista ds. nauki i kształcenia 
 

Miejsce pracy: KWIDZYN 

 
Do zadań Specjalisty ds. Nauki i Kształcenia należeć będzie: 

1. Realizacja zadań nad rozwojem i doskonaleniem form i trybu kształcenia we współpracy z 

Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich. 

2. Realizacja obowiązków Uczelni w zakresie realizacji procesu kształcenia. 

3. Ustalanie zasad, warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia i obsługi procesu 

kształcenia i nadzór nad ich wdrożeniem. 

4. Koordynacja spraw związanych z uprawnieniami Uczelni do prowadzenia kierunków studiów, 

ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia. 

5. Koordynacja organizacji roku akademickiego. 

6. Współpraca z Senatem i Komisjami w zakresie spraw pozostających w kompetencjach 

Specjalisty ds. Nauki i Kształcenia. 

7. Opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości związanej z procesem kształcenia dla władz 

Uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i innych instytucji. 

8. Nadzór nad studiami podyplomowymi w kwestiach dokumentacyjnych. 

9. Współpraca z innymi uczelniami w zakresie spraw będących w kompetencjach działu Nauki i 

Kształcenia.  

10. Realizacja prac w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe w ramach krajowych i 

zagranicznych programów badawczych, we współpracy z Prorektorem ds. rozwoju i 

współpracy. 

11. Nawiązywanie w porozumieniu z Prorektorem ds. rozwoju i współpracy, współpracy naukowej 

i dot. kształcenia z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. 

12. Nadzór nad prawidłową realizacją badań naukowych oraz prawidłowym rozliczaniem środków 

przeznaczonych na realizację badań naukowych. 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, administracyjne), 

 znajomość zasad funkcjonowania podmiotów edukacyjnych, 

 staż pracy minimum 2 lat,  

 umiejętność organizacji pracy, 

 znajomość zagadnień z zakresu edukacji, administracji, 

 mile widziana znajomość języka obcego, 

 nienaganna postawa etyczna, 

 niekaralność, 

 operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność. 

Wymagane dokumenty: 

 szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), 

 list motywacyjny, 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 



 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, 

 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte 

umiejętności. 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:  

Na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb aktualnej rekrutacji. 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na pozostawienie Państwa dokumentów na potrzeby przyszłych 

rekrutacji prosimy o zawarcie dodatkowo klauzuli: 

Na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii Powiślańskiej Szkoły Wyższej (pok. 26 – II piętro) 

przy ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn 

w godzinach 8.00-16.00 w terminie do 23 stycznia 2020 r. 

lub drogą elektroniczną na adres: 

rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl 

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy rekrutacji na stanowisko:  

Specjalista ds. nauki i kształcenia 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do 

powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Kancelarii Powiślańskiej Szkoły Wyższej przy  

ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn (pok. 26 - II piętro ) w terminie od 24.01.2020 r. do 31.01.2020 r. 

w godzinach 8.00 -16.00. 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w ww. terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu, chyba że 

została wyrażona zgoda jak powyżej. 

 


