
 

 

WSG VISITING PROFESSORSHIP: CALL FOR APPLICATIONS 
 
 
WSG University in Bydgoszcz (PL: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy) invites lecturers and 
scholars from the Republic of Belarus to apply to Visiting Professorship programme. With great 
appreciation for science and higher education of our neighbours, we aim to provide academic 
teachers from Belarus opportunities to gain new didactic experience in Poland, take part in 
international projects as well to develop their intercultural competencies. WSG is the largest non-
public university in northern Poland, with over 8000 students pursuing their degrees at BA, BEng, MA 
and postgraduate programmes. Our work is characterized with high level of interntationalization: 
foreigners make over 10% of our entire student community, and one of our priorities is to develop 
long-term relations with the Eastern Partnership countries. Our unique values are also close 
cooperation with the business and social environment, as well as practical education, oriented toward 
the labour market demands. 
 
 
The responsibilities of the programme participants will include: 

 delivering classes (online or on-site mode) for Polish and international students 

 creating educational materials for the online education platform 

 cooperation with WSG units regarding the development of study curricula and educational 
offer  

 participation in international scientific, research, educational and social projects (application 
and implementation)  

 
The applicants are expected to: 

 hold an academic degree (candidate or doctor of sciences) or title (professor, docent)  

 have a minimum of 5 years lecturing experience in one of the following areas: economics and 
management, IT, mechatronics, tourism, pedagogy, psychology, health sciences, medical 
sciences, design and multimedia    

 have a very good command of English or Polish (certified on at least B2 level) 

 practical experience in the field of subjects taught will be a great advantage  

 
Visiting Professors will be offered: 

 salary for delivered classes (on a contract basis) 

 assistance reagarding arrival and stay in Poland 

 traninings adjusted to the specific field of work 

 exchange of experience in science and higher education 

 
Please send your applications in English or Polish (CV with the description of teaching experience, list 
of publications, copies of diplomas and certificates) to: cpwwsg@byd.pl  
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PROFESURA WIZYTUJĄCA WSG: ZAPROSZENIE DO APLIKOWANIA 
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza wykładowców i badaczy z Republiki Białorusi do 
aplikowania w programie Profesury Wizytującej. Doceniając rozwój nauki i szkolnictwa wyższego 
naszych sąsiadów, chcemy umożliwić nauczycielom akademickim z Białorusi zdobycie doświadczenia 
dydaktycznego w Polsce, udział w projektach międzynarodowych i rozwój kompetencji 
międzykulturowych. WSG w Bydgoszczy jest największą niepubliczną uczelnią wyższą w północnej 
Polsce, kształcącą ponad 8000 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich, magisterskich oraz 
podyplomowych. Nasze działania charakteryzuje wysoki stopień umiędzynarodowienia - ponad 10% 
naszych studentów to obcokrajowcy, a jednym z priorytetowych kierunków współpracy są dla nas kraje 
Partnerstwa Wschodniego. Wartościami wyróżniającymi Uczelnię są także ścisła współpraca z 
otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz kształcenie praktyczne zorientowane na potrzeby rynku 
pracy. 
 
 
Zadania uczestników programu będą obejmować: 

 prowadzenie zajęć (online lub stacjonarnych) dla studentów WSG w Bydgoszczy, w tym 
studentów zagranicznych 

 tworzenie materiałów edukacyjnych na platformę zdalnego nauczania  

 współpracę z jednostkami naukowo-dydaktycznymi WSG w zakresie rozwijania programu 
studiów i oferty kształcenia 

 udział w tworzeniu i realizacji międzynarodowych projektów naukowo-badawczych, 
edukacyjnych i społecznych 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

 posiadania stopnia (kandydat, doktor nauk) albo tytułu naukowego (docent, profesor) 

 minimum 5-letniego doświadczenia dydaktycznego na uczelni wyższej w jednym z obszarów: 
ekonomia i zarządzanie, informatyka, mechatronika, turystyka, pedagogika, psychologia, 
nauki o zdrowiu, nauki medyczne, design i multimedia 

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego lub polskiego, udokumentowanej certyfikatem 
na poziomie co najmniej B2 

 dodatkowym atutem będzie praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie nauczanych 
przedmiotów, zdobyte poza uczelnią 

 
WSG oferuje Profesorom Wizytującym: 

 wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć (na podstawie kontraktu) 

 pomoc w organizacji pobytu w Polsce 

 szkolenia dopasowane do specyfiki zadań uczestnika 

 wszechstronną wymianę doświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki 

 
Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji w języku polskim lub angielskim (CV z opisem 
doświadczenia dydaktycznego i naukowego, wykaz publikacji, skanów certyfikatów i dyplomów, itp.) 
na adres e-mailowy: cpwwsg@byd.pl  
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