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Uniwersytet Warszawski 

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW 

Analityk ds. standaryzacji danych 

 

Wymagania:  

 wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: społeczne, ekonomiczne, matematyka, statystyka  

i pokrewne), 

 co najmniej 5letnie, udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania i przeprowadzania analiz 

statystycznych, 

 znajomość statystyki w stopniu niezbędnym do realizacji opisanych zadań,  

 zaawansowana znajomość analizy statystycznej, bardzo dobra znajomość pakietów R i SPSS 

 znajomość języka SQL 

 umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dobra organizacja pracy, zdolność kreatywnego myślenia  

i gotowość do ciągłego rozwoju swoich umiejętności,  

 umiejętność analizy wyników, syntezy i budowania wniosków/rekomendacji, sporządzania analiz  

i raportów, doświadczenie w konstruowaniu i analizie wskaźników osiągnięć edukacyjnych 

 bardzo dobre umiejętności komunikacyjne - zwłaszcza zdolność do komunikowania i przedstawiania 

złożonych procesów w sposób zrozumiały z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, 

 dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, 

 znajomość języka angielskiego, 

 mile widziane doświadczenie pracy w projektach i grantach naukowych lub rozwojowych finansowanych  

ze środków publicznych, 

 znajomość sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz znajomość struktury zbiorów USOS będą 

atutem. 

 

Ramowy zakres obowiązków:  

 udział w pracach zespołu przygotowującego wskaźniki dotyczące procesu kształcenia, 

 prowadzenie prac analitycznych związanych z przygotowaniem prototypów analiz i testowaniem 

wskaźników, 

 wspieranie zespołu programistycznego w zakresie przygotowania danych oraz wyznaczania wskaźników, 

 udział w pracach zespołu przygotowującego wzorce wizualizacji danych, 
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 współpraca z zespołem projektowym Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu 

Warszawskiego (ZIP) oraz jednostkami Uniwersytetu Warszawskiego zaangażowanym w realizację 

projektu  

 

Oferowane warunki: 

 praca na czas określony (do końca 2019 r.) w ramach modułu analitycznego projektu „Program 

zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (ZIP), finansowanego ze 

środków PO WER https://zip.uw.edu.pl/  

 korzystne warunki finansowe w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu, 

 ciekawa praca w stabilnej instytucji, atrakcyjna lokalizacja, 

 dobra atmosfera pracy. 

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie: CV, listu motywacyjnego oraz 

kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z podpisaną klauzulą 

dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 na adres: 

bwr@uw.edu.pl (w temacie e-maila: Analityk ds. standaryzacji danych).  

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez 

podania przyczyny. 

https://zip.uw.edu.pl/
mailto:bwr@uw.edu.pl


   
 

 
 

Załącznik do oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim 

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW 

Oferta: ANALITYK ds. STANDARYZACJI DANYCH 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski  

z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu 

e-mail: iod@adm.uw.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz 

wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; 

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych; 

5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane 

przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie; 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
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9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych  

(w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych. 

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

profilowaniu. 

 

 

Klauzula zgody  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa dla potrzeb aktualnej rekrutacji.  

 

Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam/em się  

z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

 

 

 

………………………………………………                            ……………………………………………….. 

(miejscowość i data)                                            (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 
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