
 
 

 
Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu 
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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zatrudni do swojego zespołu  
w ramach realizowanego projektu  

Specjalistę ds. ewaluacji działań dydaktycznych 

Miejsce pracy: Poznań  

Zatrudnienie w ramach projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - 

cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o 

dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 

Zadania na stanowisku: 

 współpraca przy projektowaniu zasad ewaluacji działań dydaktycznych i koordynacja prac z 
nią związanych 

 dbałość o wysoki poziom UX dla wdrażanych systemów edukacyjnych 

 ocena efektywności edukacyjnej działań prowadzących w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
dydaktycznych kadry akademickiej oraz systemów edukacyjnych 

 gromadzenie i analiza danych oraz formułowanie raportów 

 dokumentowanie dokonywanej ewaluacji zgodnie z wymogami projektowymi 
 

Wymagania: 

 wykształcenie minimum średnie  

 umiejętność projektowania, tworzenia i analizy baz danych 

 biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel, Power Point, Teams) 

 swoboda pracy z oprogramowaniem graficznym (np. Canva lub pokrewne) 

 znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 

 komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej 

 odpowiedzialność i postawa proaktywna w rozwiązywaniu zadań zawodowych 

 wysoka kultura osobista 

 otwartość na podnoszenie kwalifikacji  
 

Mile widziana podstawowa znajomość założeń outcome-based education 
 
Warunki zatrudnienia: 

 zatrudnienie na umowę o pracę 

 wymiar etatu 1 etat  

 okres zatrudnienia – od podpisania umowy do 31.12.2022 r. (z dalszą kontynuacją w innym 
projekcie) 
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Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres: 
kadry.rekrutacja@ump.edu.pl 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko 

Specjalista ds. ewaluacji działań dydaktycznych oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez 

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam 

zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z załączoną w ofercie pracy klauzulą informacyjną.” 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10,  61-701 Poznań. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować za pomocą e-mail: iod@ump.edu.pl 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane 

stanowisko. 

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a 

ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22-1 Kodeksu Pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 

z 1998 r. N21, poz. 94 z późn.zm.). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu 

rekrutacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 
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