
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 

zatrudni Prorektora d/s nauki i rozwoju Uczelni 

 

Weryfikacja dokumentów składa się z dwóch etapów obejmujących: 

1. Ocenę formalną zgłoszeń oraz ocenę kwalifikacji naukowych / zawodowych kandydatów 

na podstawie przedstawionych dokumentów. 

2. Ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

Kandydatem na funkcję Prorektora d/s nauki i rozwoju Uczelni może być osoba, która: 

1. Posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych, socjologii, prawa, 

ekonomii lub pedagogiki. 

2. Posiada wiedzę i doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi szkoły 

wyższej (katedrą, zakładem lub projektem badawczym).  

3. Posiada predyspozycje do tworzenia nowych programów kształcenia  

i umiejętności ich wdrażania.  

4. Posiada autorską koncepcję kształcenia na poziomie szkoły wyższej. 

5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo 

skarbowe. 

6. Korzysta z pełni praw publicznych. 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ: 

1. CV o rozszerzonym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych 

z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami oraz   osiągnięciach naukowych.     

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na : 

 przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, tj. Wszechnicę Polską 

Szkołę Wyższą w Warszawie z siedzibą w Warszawie, PKiN, Pl. Defilad 1, pok. 822, 

00-901 Warszawa, tel. 22/6566192, tel./fax. 22/6248835, e-mail: 

wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl  w celu przeprowadzenia  naboru na funkcję 

Prorektora d/s rozwoju Uczelni; 

 przechowywanie danych osobowych na czas realizacji czynności niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu i ewentualnej procedury zatrudnienia (umowy/trwania 

zatrudnienia). 

 

 

Oświadczenie o poinformowaniu kandydata (-ki), że ma prawo: 

mailto:wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl


 do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych 

osobowych;  

 do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podstawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).  

 

 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:  

Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury  

i Nauki, Pl. Defilad 1, pok. 822 z dopiskiem na kopercie: nabór na funkcję Prorektora d/s nauki i 

rozwoju Uczelni, składać osobiście w siedzibie Uczelni: Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, pok. 

822, VIII piętro w godz. 8.00-16.00 do dnia 20 maja 2019 r. do godz. 16.00 lub przesłać pocztą 

elektroniczną na adres wszechnica@wszechnicapolska.edu.pl.  

 

O dalszych etapach naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.  

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w 

Warszawie są dostępne na stronie internetowej  www.wszechnicapolska.edu.pl    

 

 

 

 

 
 


