
                                                                         

 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłasza konkurs 

na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich 
 

Wymagania kwalifikacyjne 

 wykształcenie wyższe preferowany kierunek: logistyka, informatyka, prawo lub administracja, 

 minimum 3 letni staż pracy, 

 doskonała znajomość programu MS Office, 

 dobra organizacja pracy, umiejętność organizowania pracy własnej, 

 terminowość, profesjonalizm przy wykonywaniu powierzonych zadań, 

 zdolności komunikacyjne, interpersonalne, a także umiejętność pracy w zespole, 

 umiejętność pracy pod presją czasu, 

 dyspozycyjność, 

 kreatywność, 

 zdolność do analitycznego myślenia 
 

Podstawowe obowiązki na stanowisku: 

  organizacja procesu dydaktycznego, 

 współpraca w zakresie organizacji roku akademickiego i obsługi spraw z tym związanych, 

 planowanie zajęć na poszczególnych rocznikach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 

 rozliczanie godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich, 

 opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie planowania, organizacji i 

rozliczania pensum dydaktycznego, 

 prowadzenie dokumentacji i czynności administracyjnych w zakresie planowania (obsługa systemu 

w zakresie wprowadzania harmonogramu zajęć dydaktycznych oraz przypisania nauczyciela do 

zajęć, bieżąca aktualizacja danych), 

 kontrola i monitorowanie realizacji obciążeń dydaktycznych oraz kontrola i monitorowanie 

wykonania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich, godzin ponadwymiarowych i 

zleconych, 

 weryfikacja wniosków, sporządzanie umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych, 

  przygotowywanie informacji, zestawień, analiz oraz sprawozdań dotyczących pensum 

dydaktycznego, 

  sporządzanie zbiorczych zestawień dotyczących planowania, 

 przekazywanie rozkładów zajęć do odpowiednich jednostek organizacyjnych i udostępnienie w 

systemie informatycznym, 
 

Wymagane dokumenty: 

 życiorys zawodowy, 

 list motywacyjny, 

 kopie dyplomów bądź innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 

 świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy, 

 oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych w Dziale 

Kształcenia i Spraw Studenckich – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem  

“Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich” w 

terminie do dnia 5 lutego 2016 r. w godzinach 8 ºº - 16 ºº w  Sekcji Spraw Osobowych Biura Rektora pok. 

128 , ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża. 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.  


