Jednostka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Miasto: Toruń
Stanowisko: członek zadaniowego zespołu w projekcie UMK Inicjatywa Doskonałości –
Uniwersytet Badawczy w Zespole nr 3 – Jakość kształcenia studentów i doktorantów (1 student
i 1 doktorant)
Data ogłoszenia: 2019-11-25
Termin składania ofert: 2019-12-03
Słowa kluczowe: jakość kształcenia, kształcenie akademickie, Inicjatywa Doskonałości,
Uczelnia Badawcza
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które są
studentami studiów I i II stopnia UMK, doktorantami w Szkołach Doktorskich UMK lub
uczestnikami studiów III stopnia prowadzonych na UMK zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz
spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:

OCZEKIWANIA:
- zainteresowanie procesem kształcenia studentów i doktorantów na uczelniach w Polsce
i zagranicą;
- doświadczenie w pracy w zespołach badawczych i/lub projektowych, w tym w samorządach
studenckich i doktoranckich, kołach naukowych, komisjach ds. jakości kształcenia lub innych;
- umiejętności korzystania z mediów społecznościowych, w tym tworzenia określonych form
przekazu informacji i komunikacji ze społecznością studencką i doktorancką;
- komunikatywna znajomość języka angielskiego;
- umiejętność pracy w zespole, terminowość, sprawna organizacja czasu pracy,
komunikatywność.
OBOWIĄZKI:
- uczestniczenie w pracach Zespołu tj. udział w regularnych i okazjonalnych spotkaniach, jak
również w pracach projektowych i ewaluacyjnych wynikających z zadań Zespołu;
- konsultowanie wśród społeczności studenckiej i doktoranckiej projektów opracowywanych
przez Zespół oraz rozpowszechnianie wśród studentów i doktorantów informacji o efektach
prac Zespołu;
- wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącą Zespołu lub osoby przez
nią desygnowane, w tym m.in. protokołowanie spotkań zespołów, prowadzenie harmonogramu
realizacji zadań, monitorowanie stopnia realizacji zadań, opiniowanie.
Członek zespołu zostanie zaangażowany do prac Zespołu 3, za wynagrodzeniem (miesięcznie)
na podstawie umowy zlecenia na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2020 r.

Wymagane dokumenty:
• Podanie;
• Życiorys zawodowy;
• Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku doktoranta lub studenta
studiów II stopnia);
• Informacja o dorobku naukowym i organizacyjnym, uwzględniająca najważniejsze
osiągnięcia naukowe – w tym publikacje naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i inne
kandydata;
• Opinia opiekuna naukowego – promotora, opiekuna naukowego, opiekuna koła
naukowego, przewodniczącego Komisji.
Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w wersji elektronicznej na adres:
amkola@umk.pl (w tytule wpisując – „Konkurs student/doktorant – Zespół nr 3 UB”) w
terminie do dnia 3 grudnia 2019 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami – studentami i doktorantami – odbędą się
w dniu 11 grudnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 r. Planowane zawarcie umowy od
dnia 1 stycznia 2020 r.

