
    

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

ogłasza konkurs na stanowisko pracy: 

samodzielny referent lub specjalista 

(w zależności od stażu pracy) 

w wymiarze pełnego etatu 

w Dziale Kształcenia 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

a) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych PK regulujących 

zagadnienia dotyczące rozliczania godzin dydaktycznych i liczebności grup 

studenckich; 

b) opracowywanie informacji przeznaczonych do serwisu informacyjnego 

www.pens.pk.edu.pl; 

c) weryfikacja i obliczanie, na podstawie planów i sprawozdań dydaktycznych 

jednostek PK, obciążeń godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich 

prowadzących zajęcia dydaktyczne  na studiach w wybranych jednostkach PK; 

d) przygotowywanie list wypłat za godziny ponadwymiarowe wybranych jednostek 

PK; 

e) ewidencja i kontrola rachunków za wykonanie godzin dydaktycznych na podstawie 

umów cywilnoprawnych przekazanych przez wybrane jednostki PK; 

f) przygotowywanie danych dotyczących planów godzin dydaktycznych wybranych 

jednostek PK dla potrzeb planowania i analiz; 

g) weryfikacja sprawozdań dotyczących realizacji godzin dydaktycznych 

przekazanych przez wybrane jednostki; 

h) udział w koordynowaniu merytorycznym działającego na PK komputerowego 

programu wspomagającego proces rozliczania pensum (eHMS/pens); 

i) realizacja zadań wynikających z przepisów wewnętrznych uczelni w zakresie 

wprowadzania danych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

POL-on i kontroli tych danych; 

j) opracowywanie danych statystycznych, zestawień i materiałów dotyczących 

zagadnień objętych zakresem obowiązków;  

k) wykonywanie, w ramach posiadanych kompetencji, innych prac wynikających  

z zakresu zadań działu, zleconych przez kierownika, a dotyczących  

w szczególności zagadnień wynikających z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

2. Niezbędne wymagania:  

a) wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane wykształcenie ekonomiczne); 

b) staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy):  

− dla stanowiska specjalisty:  

• wykształcenie średnie: 8 lat,  

• wykształcenie wyższe: 3 lata; 

− dla stanowiska samodzielnego referenta:  

• wykształcenie średnie: 4 lata,  

• wykształcenie wyższe: niewymagany; 

c) doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku:  

− dla stanowiska specjalisty:  

• wykształcenie średnie: 4 lata,  

• wykształcenie wyższe: 2 lata, 



− dla stanowiska samodzielnego referenta: niewymagane; 

d) znajomość języków obcych: co najmniej komunikatywna znajomość języka 

angielskiego; 

e) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:  

− zdolności matematyczne i rachunkowe, 

− umiejętność analitycznego myślenia, 

− umiejętność jasnego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, 

− bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem 

MS Excel. 

3. Dodatkowe wymagania:  

a) zdolność rozpoznawania i rozwiązywania problemów; 

b) komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;  

c) odpowiedzialność, systematyczność i dobra organizacja pracy; 

d) umiejętność samodzielnego, rzetelnego, sprawnego i odpowiedzialnego działania 

w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków; 

e) znajomość obsługi urządzeń biurowych. 

4. Wymagane dokumenty:  

− szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);  

− list motywacyjny;  

− kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;  

− kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;  

− kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż 

pracy, doświadczenie zawodowe oraz nabyte umiejętności.  

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych 

przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej  

w godz. 7:00-15:00 lub przesyłając w formie elektronicznej na adres mailowy 

kadry2@pk.edu.pl w terminie do 20 lutego 2023 r.  

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko 

samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale Kształcenia. 

 

W przypadku przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej w tytule maila należy 

wpisać: Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty w Dziale 

Kształcenia. 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie, że do dalszego postepowania będą 

przekazywane jedynie oferty zawierające wymagane dokumenty, o których mowa 

w pkt 4. 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi 

kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia 

stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy 

ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 15-31 marca 2023 r. Dokumenty, które nie 

zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.  
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