Biuro Wydziału Nauk Ekonomicznych
Wrocław, dnia 20 sierpnia 2018 r.

NE-BW.121.4.2018

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we WROCŁAWIU
ogłaszam

KONKURS
na stanowisko asystenta lub adiunkta
w Katedrze Ekonomii Matematycznej
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z póź. zmianami), Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (
Uchwała Senatu nr 89/2006 z dnia 18 maja 2006 roku z późń. zmianami) oraz Zarządzeniu nr 66/2017 Rektora Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 roku.

Kandydaci powinni złożyć n/w dokumentację:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Podanie do JM Rektora o zatrudnienie.
Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.
Kwestionariusz osobowy.
Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (dot. asystenta) lub
stopnia naukowego doktora (dot. adiunkta) z zakresu nauk ekonomicznych lub ekonomiczno-prawniczych.
Życiorys.
Dokumentację potwierdzającą bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (certyfikaty, studia za granicą,
zajęcia prowadzone w jęz. angielskim).
Kandydaci na stanowisko:
a) asystenta powinni przedłożyć:
 wykaz osiągnięć naukowych, badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych
b) adiunkta powinni przedłożyć:
 wykaz publikacji;
 dokumentację potwierdzającą udział w uznanych w środowisku konferencjach o zasięgu
międzynarodowym oraz w międzynarodowych lub krajowych projektach badawczych;
 potwierdzenie co najmniej rocznego stażu pracy dydaktycznej lub naukowo-dydaktycznej po
uzyskaniu stopnia doktora.
Kandydaci powinni również wykazać się znajomością metod ilościowych (potwierdzona publikacjami,
ukończonym kierunkiem studiów, prowadzonymi zajęciami) .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 września 2018 r.
(w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, liczy się data stempla pocztowego)
Wymagane dokumenty należy składać na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Mgr Ewa Mierzejewska
Kierownik Biura Wydziału Nauk Ekonomicznych
Pok. 136 lub 135 bud. A
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Zatrudnienie od 01 października 2018 roku.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19 września 2018 r.
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
tel. 71 36 80 901 • fax 71 367 29 51
e-mail: dzgn@ue.wroc.pl
www.ue.wroc.pl

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju
Wydziału Nauk Ekonomicznych
Dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE

