
 

J. M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na funkcję  

 

ZASTĘPCY DYREKTORA DS. KSZTAŁCENIA 

INSTYTUTU EKONOMICZNEGO 

 

1. Zakres wykonywanych zadań związanych z pełnieniem funkcji:  

1) realizuje zadania określone przez Dyrektora Instytutu Ekonomicznego, 

2) zastępuje Dyrektora Instytutu w razie jego nieobecności.  

 

2. Niezbędne wymagania:  

1) kandydatem na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia może być nauczyciel 

akademicki, który:  

a) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny w zakresie nauk 

ekonomicznych oraz dorobek naukowy w tym zakresie;  

b) spełnia warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

2) warunkiem pełnienia funkcji jest zatrudnienie w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 

 

3. Dodatkowe wymagania:  

1) bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego EXCEL, 

2) znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.  

 

4. Wymagane dokumenty:  

1) CV,  

2) list motywacyjny, 

3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 

4) kserokopie dokumentów poświadczających ukończone kursy i szkolenia, 

5) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub 

nabyte umiejętności, 

6) oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania), 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu 

zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.), 

8) oświadczenie, że PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania). 

 

Wymagane dokumenty należy składać z dopiskiem „dotyczy konkursu na funkcję Zastępcy 

Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu”  

 

5. Informacje dodatkowe: 

Warunkiem powołania na funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Ekonomicznego 

jest uzyskanie przez kandydata zgody organu samorządu studenckiego, wskazanego                             

w regulaminie samorządu studenckiego. 

 

6. Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa: 27 września 2012 roku (decyduje data 

wpływu). 

Niezłożenie kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia 

kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków. 

 

 

http://www.pwsz.elblag.pl/4805.html
http://www.pwsz.elblag.pl/4805.html


7. Miejsce składania dokumentów: 

Sekretariat Rektora, pokój nr 220, tel.: 55 6290501 

PWSZ w Elblągu 

ul. Wojska Polskiego 1 

82-300 Elbląg  

 

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 2 października 2012roku. 

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do 

zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie 

przysługuje od niego odwołanie. 

 

 

 

 

                                                                                                    Rektor PWSZ w Elblągu 

                                                                                           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 


