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D Z I E K A N 
WYDZIAŁU IN ŻYNIERYJNO-EKONOMICZNEGO 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta ze stopniem doktora 
w Katedrze Pracy i Kapitału 

 
Kandydat na stanowisko asystenta ze stopniem doktora powinien, stosownie do ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z pózn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

(Uchwała Senatu nr 89/2006 z dnia 18 maja 2006 r. z pózn. zm.) i Zarządzenia nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu  
Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich  

spełniać następujące kryteria: 

1. Posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu wraz  
z udokumentowanym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. 

2. Wykazywać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej. 
3. Posiadać umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych. 
4. Posiadać dorobek naukowy z zakresu ekonomiki pracy, zarządzania pracą oraz interesów pracowniczych i warunków  

ich respektowania. 
5. Mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów dotyczących zarządzania wiedzą, organizacji systemów pro-

dukcyjnych oraz podstaw przedsiębiorczości technologicznej. 
6. Posiadać umiejętności posługiwania się narzędziami analizy i oceny danych oraz informacji, z wykorzystaniem narzędzi 

statystycznych. 
7. Posiadać czynną znajomość jęz. polskiego i jęz. angielskiego. 
8. Być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne. 
9. Być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkol-

nictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z pózn. zm.) 
10. Korzystać z pełni praw publicznych. 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

− podanie do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o zatrudnienie na stanowisku asystenta ze stopniem 
naukowym doktora w Katedrze Pracy i Kapitału; 

− życiorys; 
− oświadczenie Kandydata dotyczące wyrażenia zgody na zaliczenie do minimum kadrowego Wydziału Inżynieryjno-

Ekonomicznego; 
− kwestionariusz osobowy, wraz z oświadczeniem, że Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie dla Kandydata 

podstawowym miejscem pracy 
(do pobrania z http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ie/5555/oferty_pracy_stanowiska_naukowo_dydaktyczne.html); 

− autoreferat naukowy, z uwzględnieniem przyszłych kierunków pracy naukowej w UE we Wrocławiu; 
− odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu; 
− wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji za publikacje naukowe); 
− opinie z dotychczasowych miejsc pracy. 

 Pełną dokumentację należy składać w Biurze Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek A1 pokój 127. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 9 lutego 2018 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 12 lutego 2018 r. 
Termin zatrudnienia: od semestru letniego roku akad. 2017/2018. 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z kandydatami: prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta, prof. zw. 
 
           Dziekan 

dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE 
Wrocław, dnia 8.01.2018 r. 


