
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 

MIASTO: Szczecin 

STANOWISKO: asystent – 2 stanowiska  

DYSCYPLINA NAUKOWA: finanse, specjalność rachunkowość  

DATA OGŁOSZENIA: 23.05.2018 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6.06.2018  

LINK DO STRONY: www.wneiz.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, 

rachunkowość zarządcza, rachunkowość skomputeryzowana, sprawozdawczość finansowa, 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,  ćwiczenia 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Zatrudnione osoby będą prowadzić zajęcia dydaktyczne 

(ćwiczenia) z przedmiotów realizowanych w Instytucie Rachunkowości na stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiach licencjackich i magisterskich, w szczególności w zakresie: podstaw 

rachunkowości,  rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, 

sprawozdawczości finansowej, rachunkowości grup kapitałowych, w tym konsolidacji 

sprawozdań finansowych, zastosowania programów komputerowych w rachunkowości. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby: 

 legitymujące się ukończonymi studiami I i II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość 

lub Finanse i Bankowość z oceną co najmniej dobrą  

 znające biegle nie mniej niż jeden język obcy (preferowane: j. angielski, j. niemiecki), 

 spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 i w art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 672, ze zm.). 

 znające język polski 

Chętnie widziane: 

 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,  

 posiadające punktowane publikacje naukowe, mogą być w druku 

 znające zasady pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe, 

 doświadczenie w rozliczaniu grantów i organizacji konferencji naukowych, 

 otwarty przewód doktorski 

 

 Wymagane dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o 

szkolnictwie wyższym, 

2) wniosek o zatrudnienie, 

3) życiorys i kwestionariusz osobowy, 

4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu magistra,  tytułu 

zawodowego lub równorzędnego; 

5) informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym; 

6) wykaz publikacji; 

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na 

stanowisko asystenta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres: Wydział 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, Instytut Rachunkowości, ul. 

Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin. Można też złożyć osobiście. 

 



Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie do 30.06.2018 r. 

Rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie przysługuje odwołanie.  

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie 

podlegają rozpatrzeniu. Uczelnia nie zapewnia mieszkania 

 



 


