
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 

 

zatrudni osobę na stanowisku: 
 

 

K I E R O W N I K  K I E R U N K U  S T U D I Ó W  
( n a u c z y c i e l  a k a d e m i c k i )  

 
OPIS STANOWISKA: 

 nadzór nad realizacją przebiegu studiów  

 organizacja procesu dydaktycznego, w tym zajęć prowadzonych w języku angielskim 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej programu studiów  

 planowanie przydziałów zajęć dla nauczycieli akademickich  

 podejmowanie decyzji w sprawach studenckich   

 współpraca z władzami uczelni oraz z interesariuszami zewnętrznymi  

 realizacja zajęć dydaktycznych  

WYMAGANIA: 

 preferowane studia w dyscyplinach: inżynieria/ ekonomia/ nauki o zarządzaniu i  jakości/ bezpieczeństwo /audyt 

 biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel) oraz technologii informacyjnych  

 co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym  

 wysokie zdolności organizacyjne, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu, komunikatywność 

 komunikatywna znajomość języka angielskiego 

MILE WIDZIANE: 

 stopień naukowy 

 znajomość języka angielskiego na poziomie C1 

OFERUJEMY: 

 stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę 

 możliwość rozwoju zawodowego (udział w badaniach naukowych, szkolenia, dofinansowania do studiów 

podyplomowych)  

 bogaty pakiet socjalny (m.in. pakiet MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku) 
 

Osoba spełniające powyższe kryteria proszona jest o przesłanie CV**
 (w tym osiągnięcia dydaktyczne, naukowe 

i organizacyjne), skanów dyplomów, wykazu dorobku naukowego za ostatnie 3 lata, deklaracji zatrudnienia 

we WSZOP jako podstawowego miejsca pracy, na adres e-mail: n-a@wszop.edu.pl 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJ ĄCYEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE WE WSZOP  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, 40-007,                             

ul. Bankowa 8; e-mail: kancelaria@wszop.edu.pl. 

2. Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych WSZOP: ido@wszop.edu.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji kandydatów do pracy. Przetwarzanie danych osobowych ma 

związek uzasadnionym interesem prawnym Administratora oraz ma związek z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c; f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.-RODO). Dane osobowe 
są przetwarzane w oparciu o przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 221 kp, art. 2981 kp lub innych aktów prawa i ich podanie jest konieczne 

do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) są przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 

1 lit a RODO). 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, a następnie są trwale usuwane, chyba że kandydat do pracy 

zgłosi wolę uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach organizowanych przez WSZOP. 

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. 

6. Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzaniu lub prawo wycofania zgody na ww. przetwarzanie. Cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda osoby, której 

dane dotyczą może być w każdym czasie wycofana, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres ido@wszop.edu.pl. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

 

**CV należy przesyłać na adres: n-a@wszop.edu.pl z dołączoną klauzulą:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 a Ogólnego 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 

poinformowany/a o przysługującym mi prawie związanym z ochroną moich danych osobowych.  

 

Jeśli kandydat wyraża wolę uczestnictwa w kolejnych (przyszłych) rekrutacjach i w konsekwencji na przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w CV przez okres dłuższy niż związany z realizacją procesu przedmiotowej rekrutacji np. przez okres 3 lat powinien to zastrzec 

w powyższej klauzuli. 
 

ODPOWIEMY NA WYBRANE APLIKACJE 

Dziękujemy! 
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