
Dziekan 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

o g ł a s z a  

K O N K U R S  

na stanowisko asystenta 

w Instytucie Prawa Cywilnego 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

dziedzina: nauki prawne; dyscyplina: prawo 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 

ust. 6  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 

1365, z późn. zm.).   

 

 Kandydaci winni złożyć: 

– podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 

– życiorys, 
– kwestionariusz osobowy http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc , 

– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, 

dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji  

i popularyzacji nauki, 

– wykaz publikacji naukowych,  

– odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra, 

– co najmniej jedna opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym  

i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową 

posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora  

z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej. 

 

 

Kandydat powinien posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra prawa lub 

równorzędny tytuł zawodowy i legitymować się dorobkiem naukowym oraz 

doświadczeniem dydaktycznym w zakresie prawa  zabezpieczenia społecznego oraz 

prawa pracy. 

W ocenie dorobku naukowego kandydata powinno się uwzględniać w szczególności 

publikacje w języku polskim i w językach obcych, realizację grantów i stypendiów 

badawczych, w tym zagranicznych, a także udział w seminariach i konferencjach o 

tematyce prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy.  

Kandydat powinien wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z 

zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Od kandydata oczekuje się 

gotowości do prowadzenia zajęć, w szczególności ćwiczeń i wykładów, zarówno na 

studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. W razie potrzeby oczekuje się również 

gotowości do prowadzenia zajęć w jednostkach zagranicznych, w szczególności 

niemieckich, w ramach prowadzonej przez Wydział współpracy zagranicznej. 

Umowa na czas określony. 

 

Termin składania podań upływa z dniem 15.07.2015 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 21.09.2015 

 

Dokumenty należy składać na adres: 

Sekretariat Dziekana 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

ul. Uniwersytecka 22/26 (pokój 8) 

50-145 Wrocław 
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