
  

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (Wydział w Szczecinie) 
poszukuje do pracy dydaktycznej 

NAUCZYCIELA w specjalności INŻYNIER  APLIKACJI I SYSTEMÓW  MOBILNYCH 
 

Nazwa stanowiska ASYSTENT 
Grupa pracowników pracownik dydaktyczny  
Forma zatrudnienia Umowa o pracę  
Wymiar czasu pracy Pełny etat 
Wymiar pensum maks. 240h rocznie 
Reprezentowana dyscyplina 
naukowa 

informatyka techniczna i telekomunikacja 
lub  
informatyka 

Obszar specjalności 
dydaktycznej  

• Aplikacje i systemy mobilne  
• Frontend www 
• Backend www 

Przewidywany okres 
zatrudnienia 

Pierwsza umowa na czas określony na 1 rok, kolejna umowa na 
czas nieokreślony 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia pracy 

1 marca 2021 

Data ogłoszenia 12 stycznia 2021 
Termin nadsyłania ofert 5 lutego 2021 
Forma nadsyłania zgłoszeń / 
ofert 

elektronicznie na adres: rektorat@zpsb.pl 
 

Pytania związane z ogłoszeniem elektronicznie na adres: rektorat@zpsb.pl 
 

Zakres obowiązków  Obowiązki dydaktyczne:  
• zajęcia dydaktyczne na Wydziale w Szczecinie związane 

ze stanowiskiem ASYSTENTA w ramach pensum w 
wysokości 240 godzin rocznie, w tym zajęcia ogólne, 
kierunkowe i specjalnościowe dla studentów kierunku 
informatyka;  

• dbałość o podnoszenie poziomu zajęć i powiązanie 
dydaktyki z najnowszymi trendami i technologiami IT; 

Obowiązki organizacyjne:  
aktywne uczestnictwo w organizacji procesów dydaktycznych, 
praktyk studenckich, działalności kół naukowych, konferencji, 
seminariów, warsztatów; uczestnictwo w komisjach, itp.  

Wymagania wobec kandydatki / 
kandydata aplikującego na 
stanowisko: 

• Osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy 
MAGISTRA INŻYNIERA INFORMATYKI 

• osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) 

Mile widziane / pożądane • Znajomość języka angielskiego, na poziomie 
pozwalającym prowadzenie dydaktyki w tym języku; 

• Doświadczenie praktyczne – praca w sektorze IT; 
• Doświadczenie w prowadzeniu dydaktyki, szkoleń. 
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Wymagane dokumenty do 
zgłoszenia oferty 

• Życiorys zawierający informacje o osiągnięciach 
naukowych i dydaktycznych, w tym o uzyskanym 
wykształceniu, publikacjach, udziale w projektach 
naukowo-badawczych; doświadczeniu dydaktycznym i 
praktycznym; uzyskanych nagrodach; 

• Lista / opis obszarów/dziedzin dydaktycznych, w których 
kandydat może objąć nauczanie; 

• Klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
kandydata do pracy; 

 
 


