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DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA  
 JM REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we WROCŁAWIU 

ogłaszam 

 

KONKURS 
na stanowisko asystenta w Katedrze Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) oraz Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Poszukujemy kandydatów posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz kwalifikacje w następujących obszarach: informatyka 
ekonomiczna; społeczności wirtualne; projektowanie stron internetowych; bazy danych; business intelligence; business intelligence w 
przedsiębiorstwie; technologie informacyjne; hurtownie danych; postrelacyjne bazy danych. 

Kandydaci powinni posiadać: pełną dyspozycyjność dotyczącą realizacji procesu dydaktycznego, projektów; udziału w konferencjach  
i seminariach naukowych oraz w realizacji projektów na rzecz praktyki gospodarczej. Oczekuje się od kandydatów: intensywnej działalności 
publikacyjnej w wydawnictwach krajowych i zagranicznych oraz opieki nad kołem naukowym prowadzonym w ramach Katedry Inteligencji 
Biznesowej w Zarządzaniu. 

Kandydaci proszeni są o złożenie: 
 

1. Podania do JM Rektora o zatrudnienie. 
2. Odpisów dyplomów poświadczających nadanie stopni i tytułów naukowych.  
3. CV 
4. Innych dokumentów związanych z warunkami ogłoszonego konkursu. 
5. Oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie podstawowym 

miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
6. Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w postępowaniu 

konkursowym. 

Termin składania dokumentów upływa 06.09.2018 r. 
(w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, decyduje data stempla pocztowego) 

Wymagane dokumenty należy składać pod adres: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów 
Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu 
ul. Komandorska 118/120, bud. Z, pokój 714, tel. (71) 36 80 323 
53-345 Wrocław 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.09.2018 r.  
 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami oraz 
prawo zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.  

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje JM Rektor. 

                              Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów  

                                           Prof.  dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet   


