
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA  

prowadzi rekrutację na stanowisko 

Referent / Specjalista 

Instytut naukowo-rozwojowy Powiślańskiej Szkoły Wyższej 

Powiślańska Szkoła Wyższa, Filia w Gdańsku 

Powiślańska Szkoła Wyższa zatrudni Referenta / Specjalistę Instytutu Naukowo-Rozwojowego 

 

Do zadań pracowników Instytutu naukowo-rozwojowego należą sprawy dotyczące realizacji 

przyjętych i inicjowanie nowych kierunków rozwoju naukowego / badawczego Uczelni oraz 

wspieranie nawiązywania i poszerzania współpracy Uczelni z otoczeniem zewnętrznym  

w zakresie prac naukowych i badawczych. 

 

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie: 

I. Działalność naukowo-rozwojowa 

1. wdrożenie w Uczelni działalności badawczo - rozwojowej w celu prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych, publikacji i upowszechnianie ich wyników, 

popularyzację wiedzy oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia studentów  

w procesie dydaktycznym w efekcie doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej; 

2. podnoszenie renomy Uczelni na rynku krajowym oraz zagranicznym poprzez realizację 

działalności naukowo- badawczej;   

3. przyczynienie się do pozytywnej ewaluacji działalności Uczelni;  (przygotowanie  

do ewaluacji na 2022r.) 

4. stworzenie i rozwój współpracy naukowej kadry PSW w ramach zespołów/ projektów 

badawczych z naukowcami z zewnętrznych środowisk (krajowych i zagranicznych);   

5. opracowywanie dokumentacji do międzynarodowych akredytacji (wybrane przez Senat 

do aplikowania), we współpracy z innymi jednostkami Uczelni,  

6. zaangażowanie w rozwój relacji dydaktyczno- naukowej z otoczeniem społeczno-

gospodarczym;   

7. wprowadzenie na Uczelni następujących kierunków naukowo-rozwojowych: 

a)  działalność naukowo - badawcza w dziedzinie nauk medycznych i nauk  

o zdrowiu oraz dziedzinie nauk społecznych w zakresie:  

 przedmiotu działalności Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

 przedmiotu działalności Wydziału Nauk Ekonomiczno- Społecznych. 

9) organizacja doskonalenia kadr dydaktycznych / badawczo-dydaktycznych Uczelni 

poprzez zaangażowanie kadry PSW oraz pracowników badawczo-dydaktycznych 

uczelni /współpracujących z PSW (krajowych i zagranicznych), jak i współpracujących 

z Uczelnią naukowców/ praktyków/ekspertów zaangażowanych tematycznie w rozwój 

dziedzin związanych z przedmiotem działania Instytutu poprzez: 



 publikację artykułów naukowych w formie pisemnej i elektronicznej  

za pośrednictwem Wydawnictwa PSW (lub wydawnictwa 

współpracującego), 

 prezentowanie efektów badań naukowych na seminariach/ konferencjach, 

 organizację wykładów zamkniętych/ otwartych w PSW i na „zewnątrz”, 

 wykonywanie analiz i ekspertyz na potrzeby wewnętrzne lub, w celu 

realizacji zadań zleconych przez podmioty zewnętrzne; (tu stworzenie 

oferty), 

 rozpowszechnianie wiedzy i popularyzacja działalności PSW/Instytutu oraz 

efektów jego działalności wśród instytucji publicznych oraz prywatnych, 

 współpraca z przedsiębiorcami i jednostkami medycznymi w celu 

upubliczniania tematów o zasadniczym znaczeniu dla wybranej tematyki. 

10) Realizacja działalności publicystycznej / informacyjnej w zakresie realizowanych prac 

badawczo-rozwojowych poprzez np.: 

a) publikację czasopisma naukowego/periodyków naukowych/ opracowań naukowych  

\w formie tradycyjnej i elektronicznej, 

b) współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi Uczelni w zakresie 

działalności wydawniczej / publicystycznej (np. Kolegium Jagiellońskie), 

c)  organizację wydarzeń naukowych – seminaria, wykłady, konferencje, 

d) publikacje prasowe i social media, 

e) publikowanie informacji nt. działalności Instytutu na stronie www. Uczelni, 

f) publikację materiałów reklamowo- promocyjnych z zakresu działalności naukowo-

badawczo-rozwojowej, 

g) udział w wydarzeniach naukowo- badawczych na zaproszenie podmiotów 

zewnętrznych, 

h) wykonywanie działalności opiniodawczej, doradczej oraz eksperckiej. 

11) Aplikowanie o nowe kierunki studiów we współpracy z innymi jednostkami 

organizacyjnymi Uczelni. 

12) Inicjowanie pozyskiwania finasowania działalności naukowej / badawczej / rozwojowej 

ze źródeł zewnętrznych (w tym pomoc przy tworzeniu wniosków aplikacyjnych). 

13) Współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, Parkami Naukowo-

Technologicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie wspólnych inicjatyw. 

14) Realizacja prac w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe w ramach 

krajowych i zagranicznych programów badawczych, we współpracy z Prorektorem  

ds. rozwoju i współpracy. 

II. Działalność programowa: 

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) Koordynacja spraw związanych z uprawnieniami Uczelni do prowadzenia 

kierunków studiów, ich akredytacją oraz polityką jakości kształcenia. 

4) Opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości związanej z procesem kształcenia 

dla władz Uczelni, Ministerstwa Edukacji i Nauki, GUS i innych instytucji. 

5) Nadzór nad studiami podyplomowymi w kwestiach dokumentacyjnych. 

III. Współpraca z otoczeniem: 

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

Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich, Pełnomocnikiem Senatu ds. współpracy 

instytucjonalnej, z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni. 

1) Współpraca z wszystkimi działami / instytucjami / stanowiskami w zakresie działań 

naukowo-rozwojowych oraz związanych z procesem kształcenia. 

2) Współpraca z Kanclerzem / Kwestorem / Prorektorem ds. rozwoju i współpracy / 

Prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich w zakresie spraw dotyczących 

rozwoju Uczelni. 

3) Współpraca z Kwesturą PSW w zakresie opracowania planów rzeczowo-

finansowych, w zakresie działalności naukowo-rozwojowej / programów 

kształcenia. 

4) Reprezentowanie Powiślańskiej Szkoły Wyższej w zakresie kompetencji i zadań 

powierzonych przez Rektora. 

5) Koordynacja działań na rzecz integracji środowiska biznesowego, środowisk 

branżowych i naukowego. 

 

Niezbędne wymagania: 

 wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, administracyjne, prawnicze), 

 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. 



Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: 

rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl w terminie do 15 października 2021r. 

 

 

Złożone dokumenty bez wyrażonej zgody na pozostawienie dla potrzeb przyszłych  

rekrutacji zostaną zniszczone mechanicznie.  

 

 

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. 
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