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OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

 
INSTYTUCJA: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych 

           
MIASTO:  Siedlce 

STANOWISKO:  profesor nadzwyczajny 

DZIEDZINA : nauki ekonomiczne 

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse, towaroznawstwo 
DATA OGŁOSZENIA:     29.06.2017 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  12.09.2017  r. 

LINK DO STRONY:  www.uph.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE:  ekonomia, zarządzanie, finanse, towaroznawstwo 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego  powinni spełniać warunki 
określone   w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.)                                 
i w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  w Siedlcach , oraz posiadać: 
 
  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub tytuł profesora nauk 

ekonomicznych 

Wymagane dokumenty: 

 podanie o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego skierowane do J.M Rektora 
UPH. Na podaniu należy dopisać klauzulę : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji (Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 
Nr  133, poz. 883 z późn.zm.), 

 życiorys, 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

 informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji 

 odpisy dyplomów (ukończenia studiów wyższych, uzyskania stopnia naukowego doktora, 
doktora habilitowanego, profesora), 

 inne dokumenty świadczące o osiągnięciach i predyspozycjach do pracy w charakterze 
nauczyciela akademickiego, 

 oświadczenie, że Uniwersytet w przypadku zatrudnienia, będzie podstawowym miejscem 
pracy, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie się do minimum kadrowego na prowadzonych 
w uczelni kierunkach studiów I stopnia i II stopnia.      
 

Zgłoszenia do konkursu należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  ul. Żytnia 17/19 pok. 15 , 08-110 Siedlce do dnia 

12.09.2017 r. do godz. 10.00  

Rozstrzygniecie konkursu  planowane jest w dniu 12.09.2017 r.      

Kontakt e-mail: agnieszka.salata@uph.edu.pl 

Na podstawie §116 Statutu UPH w Siedlcach Rektor zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia 

konkursu z ważnych przyczyn.  
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