
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY 

Kierownik Dziekanatu 
Miejsce pracy: KWIDZYN 

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. Kierowanie działalnością Dziekanatu w zakresie prowadzenia spraw studenckich związanych  
z tokiem studiów z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów Szkoły Prowadzenie 
korespondencji dotyczącej całokształtu spraw studenckich, 

2. Obsługa administracyjna spraw studenckich – przyjmowanie interesantów, 
3. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania studentom urlopów, powtarzania roku/semestru oraz 

indywidualnego toku studiów 
4. Prowadzenie spraw dotyczących przeniesienia studentów na studia do innej uczelni, 
5. Przygotowywanie różnic programowych, 
6. Tworzenie dokumentacji związanej z sesją egzaminacyjną (karty egzaminacyjne, protokoły) 
7. Tworzenie odliczeń kształcenia praktycznego dla pielęgniarstwa pomostowego do KRASzPiP  

(ustalenie indywidualnych programów kształcenia praktycznego dla każdego ze studentów  
w ramach studiów pomostowych), 

8. Zaliczanie semestrów w trybie normalnym bądź warunkowym, 
9. Organizowanie egzaminów dyplomowych w tym egzaminów praktycznych jak i obsługa 

administracyjna komisji egzaminów dyplomowych, 
10. Tworzenie dokumentów potwierdzających zdobycie wykształcenia (suplement do dyplomu), 
11. Tworzenie podsumowań godzin w oparciu o programy kształcenia przyjęte uchwałą senatu, 
12. Ustalanie obsady zajęć w oparciu o programy kształcenia przyjęte uchwałą senatu we współpracy  

z Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich, 
13. Pomoc przy tworzeniu planu rzeczowo - finansowego w aspekcie dydaktyki – współpraca z działem 

finansowym, 
14. Tworzenie szczegółowych harmonogramów zajęć według kierunków, semestrów i lat studiów  

w oparciu o program Astar, 
15. Aktualizacja harmonogramów zajęć podczas całego roku akademickiego głównie w aspekcie 

optymalizacji wykorzystania sal oraz dokonywania ewentualnych zmian w planie, 
16. Sporządzenie i przekazanie do kwestury wykonania harmonogramów zajęć na poszczególnych 

kierunkach, po zakończeniu roku akademickiego, 
17. Udział w Komisjach akredytacyjnych w zakresie objętym pracą Dziekanatu, 
18. Współpraca z Kanclerzem, Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich, 
19. Współpraca z wykładowcami w aspekcie tworzenia harmonogramów zajęć oraz prowadzenia spraw 

związanych z tokiem studiów, rozwiązywania spraw studenckich dotyczących toku studiów, 
20. Obsługa programów E – dziekanat, Pro Akademia w aspekcie planowania oraz toku studiów, 
21. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni w aspekcie zakresu spraw należących do 

Dziekanatu. 
 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, administracyjne), 

 znajomość zasad funkcjonowania podmiotów edukacyjnych, 

 staż pracy minimum 6 lat, w tym na stanowisku kierowniczym minimum 2 lata, 

 umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, 

 znajomość zagadnień z zakresu edukacji, administracji 



 znajomość języka obcego, 

 nienaganna postawa etyczna, 

 zdolności menadżerskie, 

 niekaralność, 

 operatywność, komunikatywność i pełna 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 27 września 2019 r. 

lub drogą elektroniczną na adres: 

rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl 

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko Kierownik 

Dziekanatu. 

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 01.10.2019 r. do 15.10.2019 r. 

w godzinach 8.00 -16.00. 

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

 


