
Uczelnia jest w końcowej fazie rejestracji i prowadzi konkurs na pracownika naukowego 

zaliczanego do minimum kadrowego. 

Jako pracownika dydaktycznego na stanowisko: starszego wykładowcy, wykładowcy lub lektora. 

(prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)  

Studia I Stopnia- profil praktyczny; Wydział Zarządzania 

Forma studiów: studia niestacjonarne- program kształcenia na odległość (platforma e-learningowa) 

Wymiar godzin: pełny etat lub do uzgodnienia 

Możliwość zatrudnienia na umowę o prace, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub faktura. 

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego poszukuje kandydata (lokalizacja: z całej Polski) w 

dziedzinie nauk humanistycznych na poziomie:  

 doktora habilitowanego,  

 doktora  

 lub magistra (Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra muszą wykazać się znacznym 

doświadczeniem zawodowym w zakresie któregoś z w/w przedmiotów) 

w zakresie przedmiotowym: 

 Filologia angielska 

 

Osoby aplikujące prosimy o przesłanie następujących informacji oraz dokumentów:  

a) CV z określeniem przedmiotu bądź przedmiotów z powyższej listy; proponowaną ilość godzin 

b) posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy 
c) numer PESEL 
d) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym oraz doświadczeniu zawodowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem ostatnich pięciu lat 
e) kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego 
f) wykaz najważniejszych publikacji 
g) informacje o aktualnym zatrudnieniu, z podaniem wymiaru czasu pracy oraz wskazaniem uczelni 
lub jednostek organizacyjnych uczelni w których zaliczony jest do minimum kadrowego określonego 
kierunku studiów oraz poziomu kształcenia. 
i) Oświadczenie kandydata, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego będzie podstawowym 
miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu. 
 
W/w dokumenty należy przesłać na adres: kontakt@wskz.pl 
 
Aplikować mogą jedynie osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U, Nr 133, poz.883 z późniejszymi 

zmianami). 

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego 


