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OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):     

    Główne zadania Menedżera Kierunku, to: 

• kierowanie zakładem dydaktycznym 

• powoływanie koordynatorów przedmiotów, nadzorowanie ich pracy 

• rekomendowanie i weryfikacja obsady zajęć 

• kontrola jakości kształcenia, monitorowanie poziomu osiągania efektów uczenia się  

• koordynowanie prac nad modyfikacjami planu i programu studiów oraz efektami kształcenia 

danego kierunku studiów 

• koordynowanie prac nad ustalaniem oferty specjalności, i ich programu 

• bieżąca kontrola zbioru kart przedmiotów, scenariuszy i e-serwisów 

• inicjowanie zmian i rozwoju kierunku 

• współpraca z partnerami biznesowymi  

 

Wymagania: 

• ukończone studia wyższe z obszaru związanego ze stanowiskiem, na które kandydat aplikuje 

• minimum 5 letnie doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym 

• doświadczenie związane z zarządzaniem w obszarze dydaktycznym będzie dodatkowym 

atutem 

• doświadczenie pozaakademickie będzie dodatkowym atutem 

• znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym 

 

Kryteria oceny obejmować będą: 

• doświadczenie dydaktyczne 

• osiągnięcia dydaktyczne 

• doświadczenie organizacyjne i w zarządzaniu ludźmi 

• motywacja do pracy 

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów: 

• aktualne CV 

• list motywacyjny 

• kopia (ksero) dyplomu ukończenia studiów wyższych 

• ew. kopia (ksero) dyplomu doktorskiego 

• rekomendacje 

• certyfikaty językowe 

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje 



 

Dokumentację proszę przesłać na adres: judyta.wielgos@wsb.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie 

maila „Konkurs – menedżer kierunku Psychologia” w terminie do 30.09.2021 r. 

 

Postępowanie konkursowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej 30.10.2022 r. 

 

WSB zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu. 

 
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji prowadzonych przez Wyższą Szkołę 

Bankową w Poznaniu, zgodnie z przepisami Ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 

ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie 
moich danych jest dobrowolne.” 
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