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ZIF-BW.121.6.2017

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA
JM REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO we WROCŁAWIU

ogłaszam

KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Informacyjnych
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 informatyki lub ekonomii na kierunkach związanych
z informatyką oraz kwalifikacje w następujących obszarach: informatyka, informatyka ekonomiczna, systemy informatyczne w zarządzaniu,
programowanie.
Kandydaci powinni posiadać: udokumentowany dorobek naukowy w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym
z zakresu informatyki i/lub informatyki ekonomicznej, udział w konferencjach naukowych, doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie
wyższym w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z obszarów: informatyka i jej pochodnych, biegłą znajomość języka angielskiego w mowie
i piśmie.
Dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w
języku angielskim, doświadczenie we współpracy międzynarodowej (np. staże, praktyki), uczestnictwo w projektach naukowych
finansowanych lub współfinasowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lub ze
środków Unii Europejskiej.

Kandydaci proszeni są o złożenie:
1.
2.
3.
4.
5.

Podania do JM Rektora o zatrudnienie.
Kwestionariusza osobowego i życiorysu.
Odpisów dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych.
Wykazu publikacji naukowych.
Skróconego autoreferatu informującego o zainteresowaniach i osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych
i organizacyjnych.
6. Wykazu publikacji.
7. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu będzie podstawowym
miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
8. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Termin składania dokumentów upływa 07.02.2018 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 Technologii Informacyjnych
ul. Komandorska 118/120, bud. Z, pokój 714, tel. (71) 36 80 379
53-345 Wrocław

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.02.2018 r.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
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