
 

OGŁOSZENIE O PRACĘ 

 

INSTYTUCJA: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego  

STANOWISKO: Wykładowca akademicki 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Pedagogika/Psychologia 

MIEJSCE PRACY: nagrania wideo WROCŁAW; materiały dydaktyczne współpraca zdalna CAŁA 

POLSKA 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.06.2020 r. 

ADRES MAILOWY DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW: hr@wskz.pl; w tytule wiadomości proszę 

napisać: ZGŁOSZENIE PEDAGOGIKA/PSYCHOLOGIA 

 

OPIS: Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to nowoczesna uczelnia zajmująca się 

podwyższaniem kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Obecnie tworzymy szeroki wachlarz 

studiów podyplomowych w wersji online. W związku z rozwojem naszej uczelni szukamy osoby na 

stanowisko: Wykładowca akademicki. Współpraca może przybrać dwa warianty: nagrania wideo 

wykładów we Wrocławiu lub praca zdalna dot. przygotowania materiałów dydaktycznych. 

O PRZESYŁANIE APLIKACJI PROSIMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCE WYMOGI: 

- tytuł profesora z dziedziny nauk pedagogicznych lub psychologicznych (wymóg konieczny); 

- wieloletnie doświadczenie w zakresie nauczanego przedmiotu na Uczelni Wyższej; 

- w przypadku nagrań wideo: brak obaw przed wystąpieniami przed kamerą, mile widziane 

doświadczenie w tym zakresie.  

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW W TYM: 

- przebieg kariery zawodowej zawarty w dokumencie CV; 

- skan dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje naukowe;  

- opis zainteresowań naukowych, wykaz publikacji, osiągnięć naukowych, dydaktycznych itp.; 

- kandydaci mogą przedstawić referencje. 

mailto:hr@wskz.pl


OFERUJEMY: 

- udział w innowacyjnym projekcie dydaktycznym; 

- pracę dodatkową, którą można pogodzić z głównym źródłem dochodu; 

- umowę o dzieło lub B2B na konkretnie wykonaną lekcję/materiał dydaktyczny, w przypadku 

zadowalającej współpracy stałe i częste zlecenia. 

 

KLAUZURE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego z siedzibą i adresem w Przemyślu, ul. 

Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl, powstałą w wyniku decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DSW-3-0145-378/EKO/2001 i wpisaną do i wpisaną 

do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod nr 208 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na 

stanowisko wskazane w ogłoszeniu.Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów 

ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. 

wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie 

nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

*Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz 

prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami 

państwowymi. 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego 

administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 2 lat, a gdy wyraziłaś/eś zgodę 

na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. 

*Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem 

rekrutacji przez okres 2 lat.Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do 

zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Zostaw fragment jeżeli nie chcesz 

dokładnie wskazywać swoich dostawców, z którymi dzielisz się danymi kandydatów (podajesz tylko rodzaje dostawców).  

Jeżeli chcesz wskazać takich dostawców z nazwy, usuń ten fragment i przejdź do uzupełnienia następnego zdania. 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@csk.waw.pl. Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie 

przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój 

wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie 

zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. 

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. 

Zgody są dobrowolne i nie mają wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail 

na adres: rekrutacja@csk.waw.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. 

 

  


