
    
 

 

 

Komunikat Rektora  

z dnia 4 listopada 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia 

 

 

Warszawa, dn. 04.11.2022 r. 

W związku z realizacją projektu pozakonkursowego pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 UMOWA Nr MEiN/2022/DIR/2815 

Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawa zaprasza do składania aplikacji na stanowisko 

pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia 

1. Wymagania kwalifikacyjne: 

 tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź stopień naukowy doktora, 

 umiejętności organizacyjne i menedżerskie, 

 udokumentowany dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny [prace na rzecz uczelni] z ostatnich 3 

lat, 

 co najmniej 5 letni staż pracy w uczelni wyższej, 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na 

stanowisku: adiunkta, profesora uczelni lub profesora. 

Z konkursu wykluczone są osoby pełniące funkcję prorektora i/lub pełnomocnika rektora oraz 

koordynatora studiów. 

2.  Zakładany zakres zadań: 

Głównym zadaniem pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia jest nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem 

Wewnętrznego Systemu Jakości Kształcenia w tym: 

1) Kierowanie pracami Biura ds. doskonalenia jakości kształcenia; 

2) Kierowanie pracami Komisji ds. jakości kształcenia; 

3) Promowanie kultury jakości kształcenia wśród społeczności akademickiej Uczelni; 

4) Nawiązywanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi Uczelni w sprawach związanych z jakością 

kształcenia; 

5) Przygotowywanie rekomendacji i realizacja działań w zakresie zarządzania jakością kształcenia; 

6) Przygotowywanie raportów z oceny jakości kształcenia; 

7) Przygotowywanie procedur; 

8) Monitorowanie jakości procesu kształcenia;  

9) Nadzór nad okresową analizą i oceną jakości procesu i efektów uczenia się/kształcenia;  

10) Nadzór nad okresową analizą i oceną funkcjonowania i efektywności Wewnętrznego Systemu Jakości 

Kształcenia ; 

11) Wdrażaniem działań doskonalących jakość kształcenia. 

3. Termin powołania: od 1 grudnia 2022 r.  

4. Informacje prawno-formalne dotyczące funkcji: pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia zobowiązany 

jest do realizacji swoich zadań w terminach ustalonych z rektorem uczelni z zastrzeżeniem obecności 

stacjonarnej na uczelni co najmniej 2 razy w tygodniu. Pełnomocnik otrzyma do dyspozycji biuro, 

niezbędne narzędzia pracy [laptop] oraz stały dodatek miesięczny do wynagrodzenia, wypłacany przez 

okres pełnienia funkcji.  
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5. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:  

 pisemnego zgłoszenia do konkursu – formularz nr 1 do komunikatu; 

 propozycji programu działań i rozwoju uczelni w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na rok 

akademicki 2022/2023 – załącznik nr 1 do aplikacji; 

 wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z ostatnich 3 lat - załącznik nr 2 do 

aplikacji; 

 oświadczeń; 

 upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do aplikacji. 

6. Aplikacja wraz z załącznikami powinna być:  

 przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro.powr@wsiiz.pl – [skan z podpisem 

lub podpis elektroniczny] z dopiskiem w tytule wiadomości: aplikacja - pełnomocnika rektora ds. 

jakości kształcenia 

lub 

 dostarczona za pośrednictwem poczty/kuriera w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:  

aplikacja - pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia 

na adres: Rektorat, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa. 

lub też 

 dostarczona osobiście do Rektoratu [p. III] ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:  aplikacja - pełnomocnika rektora ds. jakości 

kształcenia 

 

do dnia 21 listopada 2022 r. 

7.  Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagane 

kryteria, którzy złożyli kompletne aplikacje w dniach: 23-28 listopada 2022 r.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2022 r.  

9. Rozstrzygnięcia konkursu dokonuje komisja konkursowa. 

10.O wynikach konkursu Kandydaci zostaną powiadomieni mailowo, a protokół z rozstrzygnięcia zostanie 

umieszczony na stronie projektu -  https://wsiiz.pl/doskonalosc-dydaktyczna-uczelni-w-ramach-programu-

operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wspolfinansowany-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego  
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Formularz nr 1 do Komunikatu Rektora z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia 

 

 

…………………., ………………….2022 r. 

(miejscowość i data) 

………………………. 

Imię i Nazwisko 

 

………………………. 

Stanowisko  

 

……………………… 

Adres e-mail/tel. 

 

Aplikacja 

 

Do: 

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18, 02-366 Warszawa 

NIP: 529-16-78-903,  

 REGON: 015592523 

 

Odpowiadając na zaproszenie rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i zdrowia w Warszawie do składania aplikacji na 

stanowisko pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia zgłaszam swoją kandydaturę. 

 

Oświadczam, iż: 

 posiadam umiejętności organizacyjne i menedżerskie, 

 posiadam 5-letni staż pracy na uczelni wyżej, 

 zapoznałem/am się z Komunikatem Rektora z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu 

na pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia, uzyskałam/em konieczne informacje do przygotowania 

aplikacji i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Do aplikacji załączam: 

 propozycję programu działania i rozwoju uczelni w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na rok 

akademicki 2022/2023 – załącznik nr 1 do aplikacji; 

 wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z ostatnich 3 lat - załącznik nr 2 do 

aplikacji; 

 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do aplikacji. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Czytelny podpis  Kandydata 
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załącznik nr 1 do aplikacji 

 

 

Propozycja programu działań i rozwoju uczelni w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na rok 

akademicki 2022/20231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Czytelny podpis  Kandydata 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Maksymalnie – 1 strona A4. Propozycje można przedstawić w punktach. 
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  załącznik nr 2 do aplikacji 

 

wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z ostatnich 3 lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Czytelny podpis  Kandydata 
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załącznik nr 3 do aplikacji 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366). Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez 

adres email administratordanych@wsiiz.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 562 35 00  lub pisemnie na 

adres siedziby administratora. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wyboru wykonawcy. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne do przeprowadzenia procesu 

wyboru kandydat na pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia Osobie przysługuje prawo do żądania 

od WSIiZ dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. W przypadku 

stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych 

osobowych osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, iż 

przetwarzanie jest koniecznie do podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy oraz zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych. 

5. Odbiorcami danych osobowych będzie Biuro Rektora oraz jednostki pośredniczące i nadzorujące prawidłową 

realizację Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Projektu, a następnie przez okres jego prawidłowego 

rozliczenia. 

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18 (02-366)w celu: przeprowadzenia procesu wyboru kandydata 

na pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. 

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.  

 

 

…………………………………………….. 

Czytelny podpis  Kandydata 

 

 

mailto:administratordanych@wsiiz.pl

