
 

 

Załącznik nr 3 do REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach   

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

UCZELNIA:  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach   

 

MIASTO: Suwałki 

 

STANOWISKO: starszy wykładowca 

 

OBSZAR WIEDZY: obszar nauk społecznych 

 

DZIEDZINA NAUKI: dziedzina nauk ekonomicznych 

 

DATA OGŁOSZENIA: 20.07.2018 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2018 

 

LINK DO STRONY: http://bip.pwsz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-

akademiccy/rok2018/ 

SŁOWA KLUCZOWE: starszy wykładowca, doktor, ekonomia, finanse, matematyka, 

statystyka, ekonometria, metody ilościowe 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):   

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Suwałkach 

 

1. Wymagania stawiane kandydatom:  

Podstawowe: 

a) posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, 

dyscyplinie: ekonomia lub finanse. 



b) dorobek naukowy i/lub doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią mieszczące się 

w następujących obszarach, dziedzinach i dyscyplinach:  

 obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia 

lub finanse, 

c) osoba wyłoniona w konkursie będzie prowadzić głównie zajęcia dydaktyczne z 

przedmiotów ilościowych (np. statystyka, ekonometria), zatem wymagana jest dobra 

znajomość metod ilościowych. 

d) znajomość języka polskiego lub angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie 

zajęć dydaktycznych ze studentami 

e) predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz dyspozycyjność 

Dodatkowe: 

a) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego 

 

2. Wymagane dokumenty:  

a) wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora PWSZ w Suwałkach wraz ze zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych, 

b) CV wraz ze szczegółową informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia, 

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje. W 

przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy został uzyskany 

za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez 

tłumacza przysięgłego, 

d) spis publikacji, 

e) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane 

z wymienionymi w punkcie 1 dziedzinami i dyscyplinami, 

f) oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z art. 109 ust. 1 – ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r.- Prawo o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.), 

g) oświadczenie, że PWSZ w Suwałkach będzie podstawowym miejscem pracy w 

rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), 

h) oświadczenie kandydata upoważniające Wydział Humanistyczno – Ekonomiczny 

PWSZ w Suwałkach do zaliczania go do minimum kadrowego kierunku Ekonomia na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach pierwszego stopnia na kierunku 

Finanse i Rachunkowość. 

Dokumenty wymienione w pkt. a, b, d, f, g, h winny być opatrzone podpisem kandydata.  

Osoba wyłoniona w konkursie zostanie zatrudniona na stanowisko starszego wykładowcy na 

czas określony (1 rok) w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 Dokumenty w formie papierowej (w wersji oryginalnej lub kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem) należy składać  do dnia 10.08.2018 w Biurze Rektora pokój 203 

w godz. 8.00-15.00 

lub przesłać na adres:  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika  

w Suwałkach,  ul. Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko 

starszego wykładowcy na kierunku ekonomia”  

 W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data nadania.  

 Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 603 451 557, (87) 562 84 25 


