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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 naukowym doktora 
w Katedrze Ekonomii i Badań nad Rozwojem 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym 
z dnia 27 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz w Statucie Uczelni z dnia 18.05.2006 r.  
 i Zarządzeniu nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r.  

w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich 

Kandydat na stanowisko asystenta ze stopniem doktora powinien spełniać następujące kryteria:  

1. Posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. 

2. Wykazywać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej. 

3. Posiadać umiejętność prowadzenia empirycznych badań ekonomiczno-społecznych o profilu ilościowym. 
4. Posiadać dorobek naukowy z zakresu rynku pracy, uwarunkowań i skutków mobilności ludności, wpływu 

uwarunkowań demograficznych/ kulturowo-etnicznych/ edukacyjnych na zrównoważony rozwój społeczno-
gospodarczy. 

5. Mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć z mikro- i makroekonomii,  rynku pracy, demografii. 
6. Posiadać biegłą znajomość jęz. polskiego i dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego 

nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego) 

7. Być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne. 
8. Być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.). 
9. 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 Ekonomii i Badań nad Rozwojem; 

− życiorys; 
− 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 ekonomia; 

− wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji za publikacje naukowe); 

− zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w postępowaniu 
konkursowym 

− 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 129. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 03.09.2018 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu do:  24.09.2018 r. 
Termin zatrudnienia: od 01.10.2018 r. 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z kandydatami: prof. dr hab. inż. Romuald Jończy, prof. zw. 
           Dziekan 

dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UE 
Wrocław, dnia 21.07.2018 r. 


