Warszawski Uniwersytet Medyczny
poszukuje

kierownika Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia
Umowa na czas określony w ramach projektu pn „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój
systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
realizowanego w terminie 1 lipca 2013 r. – 31 grudnia 2014 r.

Nr ref. APK2/1210-21 /2013
Główne zadania:
•
kierowanie Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia,
•
opracowywanie metod, procedur i narzędzi oceny jakości kształcenia w Uczelni,
•
koordynacja, przygotowywanie i przeprowadzanie badań jakości kształcenia w Uczelni,
•
gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych do oceny jakości kształcenia w Uczelni,
•
opracowywanie i publikowanie wyników badań – raportów, sprawozdań, zestawień, statystyk.
Wymagania konieczne:
•
wykształcenie wyŜsze w dziedzinie nauk społecznych (preferowana socjologia) lub
ekonomii/zarządzania,
•
co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
•
bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
•
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
•
swobodne posługiwanie się pakietem statystycznym, preferowany pakiet SPSS,
•
umiejętność samodzielnego przeprowadzania analiz statystycznych, opracowywania i przygotowywania
raportów z badań.
Wymagania poŜądane:
•
•

wiedza i doświadczenie w zakresie oceny jakości kształcenia w uczelni wyŜszej,
znajomość specyfiki uczelni medycznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•
•
•
•
•

CV i list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kopie świadectw pracy,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.
2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).
Dokumenty prosimy składać do dnia 6 czerwca 2013r.
Informacje: www.wum.edu.pl

•
•
•

Dokumenty przyjmujemy:
w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. świrki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
z podaniem numeru referencyjnego na kopercie
pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila.

Informujemy, Ŝe nawiąŜemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie
zwracamy. W związku z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę słuŜbową, zatrudniona
osoba moŜe zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego.

