
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.

Naszym pracownikom oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – etat dydaktyczny ze zmniejszonym pensum, 
• możliwość 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.

Główne zadania realizowane na tym stanowisku:

Realizacja zadań powierzonych przez Dziekana w zakresie:
• inicjowania rozwoju oferty dydaktycznej,
• sprawowania nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych wydziału, w tym 

sprawowania nadzoru nad menedżerami kierunków,
• zarządzania kadrą dydaktyczną na wydziale,
• podejmowanie decyzji związanych ze sprawami studentów, w tym z obowiązkami finansowymi 

oraz pomocy materialnej,
• przygotowania propozycji specjalności studiów w ramach danego kierunku studiów,
• wykonywania innych zadań określonych statutem lub innymi aktami.

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 dyscyplinie informatyki,
• doświadczenie w pracy na Uczelni wyższej w obszarach związanych z dydaktyką.

Poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko:

Prodziekan wydziału Informatyki i Nowych 
Technologii

Miejsce pracy: Gdańsk
Numer referencyjny: R/42/2021

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie do 11 października 2021r. swoich
aplikacji (CV) bezpośrednio przez:

FORMULARZ APLIKACYJNY

Zastrzegamy sobie prawa do kontaktu z wybranymi kandydatami.

https://wsb-gdansk.elevato.net/pl/prodziekan-wydzialu-informatyki-i-nowych-technologii,ja,304

