
Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat
kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Nasza
oferta studiów wyższych, podyplomowych i szkoleń stworzona jest zgodnie z ideą work-life balance.

Wspieramy rozwój naszych pracowników, oferując różnorodne szkolenia i pracę przy ambitnych
projektach. Razem tworzymy miejsce, w którym studenci zdobywają praktyczną wiedzę, a pracownicy
wartościowe doświadczenie.

Zadania kluczowe realizowane na stanowisku Dziekana Wydziału:

• budowanie pozycji Wydziału na rynku Trójmiasta, poprzez kształtowanie Wydziału jako jednostki dydaktycznej,
• wspieranie atrybutu praktyczności w Uczelni poprzez zarządzanie menedżerami kierunków 

i ukierunkowanie działań na unowocześnienie procesu kształcenia,
• regulowanie i wspieranie zarządzania procesowego w Uczelni i między wydziałami,
• kierowanie wydziałem jako jednostką dydaktyczną,
• zarządzanie procesem dydaktycznym i jakością kształcenia,
• zarządzanie procesem unowocześniania i upraktyczniania procesu kształcenia,
• zarządzanie kadrą dydaktyczną na Wydziale,
• zarządzanie kosztami dydaktyki na Wydziale,
• zarządzanie retencją i sprawami studenckimi,
• wdrażanie polityki Grupy WSB oraz Uczelni.

Poszukiwane kompetencje:

• wysoka sprawność organizacyjna,
• umiejętność zarządzania ludźmi,
• bardzo dobra komunikatywność i umiejętność budowania relacji z różnymi grupami organizacyjnymi,
• wszechstronność i umiejętność zarządzania jednocześnie wieloma projektami,
• znajomość procesów i wiedza o uczelni,
• znajomość prawa o szkolnictwie wyższym,
• znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,
• stopień doktora (w zależności od wydziału stopień dr z dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-

technicznych lub medycznych i nauk o zdrowiu),
• doświadczenie w pracy na Uczelni wyższej w obszarach związanych z dydaktyką. 

Naszym pracownikom oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat (WSB w Gdańsku jako podstawowe miejsce zatrudnienia),
• możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
• udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
• ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
• możliwość skorzystania z benefitów,
• dodatkowe dni wolne od pracy,
• zajęcia z języka angielskiego w trakcie pracy.

Zmieniamy strukturę organizacyjną WSB w Gdańsku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów.
Już dziś możesz budować z nami jeszcze bardziej praktyczną i jeszcze bardziej przyjazną uczelnię.

W związku ze zwiększeniem liczby wydziałów Uczelni poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Dziekan
Miejsce pracy: Gdańsk

Numer referencyjny: R/25/2021

Nowo utworzone wydziały, na które poszukujemy Dziekanów:

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie do 15 czerwca 2021r.

swoich aplikacji (CV) bezpośrednio przez formularz aplikacyjny:

https://wsb-gdansk.elevato.net/pl/dziekan,ja,290

Wydział Prawa i Administracji Wydział Społeczno-Humanistyczny 

Wydział Biznesu 
Wydział Informatyki i 
Nowych technologii Wydział Zdrowia

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

https://wsb-gdansk.elevato.net/pl/dziekan,ja,290

