Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko
REDAKTORA NACZELNEGO - koordynatora
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Zadania:


















planowanie i koordynowanie pracy Wydawnictwa Naukowego, w tym sekcji
Poligrafii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
przygotowanie planu oraz koordynacja procesu wydawniczego (formy
drukowane i cyfrowe),
przyjmowanie prac i przekazywanie ich do realizacji zgodnie z przyjętymi
procedurami – odpowiedzialność za kompletność i jakość przyjętego od autora
i przekazywanego materiału,
prowadzenie dokumentacji wydań papierowych i cyfrowych,
nadzór nad jakością i terminowością wydawanych publikacji,
inicjowanie serii naukowych, serii interdyscyplinarnych i projektów specjalnych,
opracowanie standardów (procedur) obsługi wydawniczej pracowników
naukowych Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych
aktywna promocja i dystrybucja publikacji wydawanych przez Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
przygotowywanie, we współpracy z biurem prawnym Uczelni, umów z autorami
i podwykonawcami oraz wydawnictwami obcymi,
przygotowywanie, w porozumieniu z odpowiednimi służbami Uczelni, wniosków
aplikacyjnych o dofinansowanie publikacji ze źródeł pozauczelnianych,
zarządzanie budżetem Wydawnictwa,
sporządzanie analiz i sprawozdań z działalności Wydawnictwa,
zarządzanie zespołem wydawniczo-poligraficznym,
reprezentowanie Wydawnictwa na zewnątrz,
współpraca z Prorektorem ds. Rozwoju w zakresie planów rozwoju
Wydawnictwa Naukowego Uczelni
udział w projektach i wykonywanie zadań zleconych przez Prorektora ds.
Rozwoju

Wymagania:






wyższe wykształcenie ,
doświadczenie na stanowisku kierowniczym w wydawnictwie (min. 2 lata),
znajomość etapów procesu wydawniczego,
znajomość zasad redakcji publikacji naukowych,
wiedza dotycząca rynku i kanałów dystrybucji publikacji naukowych,





znajomość ustawy Prawo prasowe, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną
komunikację,
biegła obsługa komputera.

Dodatkowo:









umiejętność zarządzania zespołem i delegowania obowiązków,
umiejętność zarządzania kilkoma projektami jednocześnie,
samodzielność,
zdolności organizacyjne,
zdolności negocjacyjne,
komunikatywność,
kreatywność i dynamizm w działaniu,
umiejętność realizowania zadań i projektów w sposób holistyczny

Dokumenty aplikacyjne








CV
List motywacyjny
Portfolio potwierdzające dorobek zawodowy
Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz.U. Nr 101 poz. 926
z późn. zmianami).”
Podpisane oświadczenie o niekaralności.
Koncepcja funkcjonowania nowoczesnego wydawnictwa naukowego uczelni
akademickiej – max do 3 stron formatu A4

Harmonogram konkursu:







Termin składania dokumentów aplikacyjnych – 9 XII 2016 (liczy się data wpływu)
Ocena dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym – 12 XII 2016
Powiadomienie wybranych kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – 12 XII
2016.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami – 13 XII 2016
Ogłoszenie wyniku – 15 XII 2016
Podjęcie obowiązków służbowych przez Redaktora Naczelnego – koordynatora
Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie – 1 I 2017

Zgłoszenia na konkurs zawierające wymaganą dokumentację prosimy przesyłać:


pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Biuro ds. Rozwoju,
ul. Podchorążych 2, pok. 170,
30-084 Kraków,
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na redaktora naczelnego” lub



pocztą elektroniczną (skany) na adres aprzylucka@up.krakow.pl wpisując w tytule emaila: „Konkurs na redaktora naczelnego”

albo złożyć w Kancelarii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084
Kraków (tel. 12 662-60-14), z dopiskiem na kopercie „Konkurs na redaktora naczelnego” .
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z ż adnej
oferty.
W trakcie procesu rekrutacji przewiduje się kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

