
W związku z dynamicznym rozwojem  

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych  
poszukuje osoby na stanowisko: 

 
Asystenta  

 
na kierunku informatyka 

 

Wymagania stawiane wobec Kandydatki/Kandydata: 

 
- Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka; 
- Dyspozycyjność w zakresie zaangażowania się w prace organizacyjne Uczelni; 
- Wybór naszej Uczelni jako podstawowego miejsca pracy; 
- Dorobek naukowy potwierdzony publikacjami naukowymi z zakresu informatyki w czasopismach 

punktowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przynajmniej 2 publikacje) 
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w języku 

angielskim (lub gotowość do nabycia takich kompetencji językowych w ciągu roku) 
- Gotowość do prowadzenia badań naukowych z zakresu informatyki 
- Entuzjazm i pasja w wykonywanej pracy naukowo-dydaktycznej, kreatywność 
 
Mile widziane: doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (w przypadku braku doświadczenia 

dydaktycznego – kandydat/ka będzie poproszony/a o przeprowadzenie zajęć pokazowych w celu 
oceny jej/jego umiejętności dydaktycznych) 

 
 
 
Lista wymaganych dokumentów: 

 
- Curriculum vitae; 
- Wykaz publikacji; 
- Syntetyczny opis wizji własnego rozwoju zawodowego w okresie najbliższych 3 lat 
- Dokumenty potwierdzające zdobyty tytuł zawodowy; 
- Deklaracja wyboru Uczelni jako podstawowego miejsca pracy. 
 

 

Oferujemy: 

- Umowę o pracę; 
- Dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę; 
- Pracę w nowoczesnym kampusie Uczelni w centrum Warszawy; 
- Pomoc w stworzeniu własnego zespołu badawczego i wsparcie prowadzonych badań i działalności 

publikacyjnej; 
- Możliwość podwyżki wynagrodzenia zasadniczego po roku pracy i uzyskaniu pozytywnej oceny 

rocznej; 
- Możliwość sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego w dyscyplinie informatyka; 
- W naszych strukturach istnieje również możliwość podwyżki wynagrodzenia zasadniczego po 

uzyskaniu stopnia doktora w dyscyplinie informatyka; 
- Szansę rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych; 
- Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego; 



- Wsparcie aktywności lub pomysłów komercjalizujących wyniki badań. 
 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi osobami.  

Prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z informacją o oczekiwaniach finansowych wyrażonych w kwocie 

netto na adres: hr@vizja.pl 

 

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

 „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą 

Szkołę Technologii Informatycznych w celu rekrutacji na stanowisko Asystent. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.” 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego 

zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka 

informacji: 

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Wyższa Szkoła 

Technologii Informatycznych („WSTI”) w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e- mail: 

zgloszenia@vizja.pl.  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody.  

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, a 

konsekwencją ich niepodania będzie nie objęcie Pani/Pana osoby procesem rekrutacji.   

mailto:zgloszenia@vizja.pl


Jakie są kategorie odbiorców? 

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administratora 

danych pracownicy działu kadr i innych właściwych działów oraz kadra kierownicza Administratora 

danych. 

Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia? 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii 

danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w 

dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do 

Administratora danych. 

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych? 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu 

nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia. 

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia procesu 

rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń. 

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


