
 

 

R-DSP.120.14.2019       Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

samodzielnego referenta w Dziekanacie 
 
liczba stanowisk: 4  , wymiar etatu : pełny 

 
Główne zadania: 
Prowadzenie spraw studenckich związanych z przebiegiem i dokumentacją studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
I i II stopnia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:  

 obsługa systemów USOS, POL-on i innych w zakresie procesu obsługi studenta i kształcenia;  

 zapewnienie bieżącej obsługi studentów;  

 naliczanie i rozliczanie studentów z dokonanych opłat; 

 wydawanie studentom zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych  
z przygotowaniem i realizacją od strony formalnej egzaminów dyplomowych;  

 przygotowywanie dyplomów ukończenia studiów i suplementów;  

 współpraca z komórkami organizacyjnymi Uczelni i instytucjami zewnętrznymi  
w szczególności z Biurem Rekrutacji;  

 współpraca z Dziekanem ds. Studenckich oraz Prodziekanami w zakresie obsługi studentów;  

 przygotowanie i przekazanie do Archiwum wytworzonej dokumentacji, zgodnie  
z obowiązującymi w Uczelni przepisami;  

 gromadzenie i zestawianie danych niezbędnych do przygotowywania sprawozdań  
na potrzeby wewnętrznych lub zewnętrznych jednostek;  

 
Oczekiwania: 

 wykształcenie średnie lub wyższe; 

 dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego; 

 mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej; 

 komunikatywność;  

 umiejętność pracy w zespole; 

 bardzo dobra organizacja pracy; 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office); 

 
Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 ciekawą pracę w zgranym zespole; 

 wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji; 
 

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli: 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko  samodzielnego referenta 
ogłoszonego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w 
każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
  
Oświadczam także, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną Administratora danych osobowych, czyli Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 
  
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu. 
 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: malgorzata.moraszka@ue.wroc.pl do dnia 31.08.2019.  
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 


