
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  

Katedra Koniunktury Gospodarczej 

MIASTO: Poznań 

STANOWISKO: asystent 

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia 

DATA OGŁOSZENIA: 10.08.2018 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.09.2018 

LINK DO STRONY: http://www.ue.poznan.pl/wydzial-towaroznawstwa/komunikaty-stale/ 

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, mikro- i makroekonomia, koniunktura gospodarcza 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, a także z koniunktury 

gospodarczej oraz posiadać umiejętność prowadzenia samodzielnych teoretycznych i empirycznych 

analiz gospodarczych. Powinien być także przygotowany do realizacji zajęć dydaktycznych i 

przedmiotów ekonomicznych oraz wykazywać zdolności organizacyjne do podejmowania działań w 

szkole wyższej. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie  prawo o 

szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (D.U. Nr 164 z 2005 r.) oraz zmianą ustawy z dnia 18 

marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z 2011 r.) oraz złożą następujące dokumenty: 

– wypełniony wniosek do Rektora w sprawie przyjęcia do pracy (druk jest dostępny na stronie 

internetowej UE, wydruk dwustronny:  

http://www.ue.poznan.pl/att/DSP/Wniosek_o_przyjecie_do_pracy_mianowanie_nauczyciela.doc) 

– podanie 

– życiorys 

– kwestionariusz osobowy 

– odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 

– opinię promotora rozprawy doktorskiej o predyspozycjach kandydata(ki) do pracy naukowej i 

dydaktycznej 

– informacje o osiągnięciach dydaktycznych 

– informacje o dotychczasowym przedmiocie i przebiegu swojej pracy naukowej, dydaktycznej i 

organizacyjnej wraz z informacją o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach 

– wykaz dorobku publikacyjnego oraz uczestnictwa w konferencjach 

– inne dokumenty, które kandydat(ka) uważa za ważne w związku z ubieganiem się na stanowisko 

asystenta 

Dodatkowe wymagania: 

- znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego 

- doświadczenie w zakresie teoretycznych i empirycznych analiz gospodarczych 

- kwalifikacje potwierdzające uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

 



 

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, pokój 119,  do 10.09.2018 r. 

 



FORM FOR EMPLOYERS 

INSTITUTION Poznan University of Economics, Faculty of Commodity Science, 

Department of Business Activity  

CITY Poznan 

POSITION Assistant in Chair of Business Activity 

DISCIPLINE Economics 

POSTED 10.08.2018 

EXPIRES 10.09.2018 

WEBSITE http://www.ue.poznan.pl/wydzial-towaroznawstwa/komunikaty-stale/ 

KEY WORDS economics, micro- and macroeconomics, business activity 

DESCRIPTION (field, expectations, comments): 

Candidate should have knowledge in the field of micro- and macroeconomics, as well as in economic 

cycle, and possess skills of carrying out independent theoretical and empirical economic analyses. 

He or she should also be prepared to carry out teaching economic subjects, and possess sufficient 

organizational skills to undertake activities at a higher education institution. 

The competition is open to each candidate who meets the requirements of the Act of 27th  

of July 2005 Law on Higher Education (Dz. U. No. 164 pos. 1365 with changes),  

and submits the following documents: 

– completed application form to the Rector for employment (form is available on the website of the 

PUE, two-sided printing: 
http://www.ue.poznan.pl/att/DSP/Wniosek_o_przyjecie_do_pracy_mianowanie_nauczyciela.doc) 

– application, 

– curriculum vitae,  

– personal questionnaire, 

– copy of the degree of doctor of economic science in the field of economics, 

– the opinion from the last workplaces where candidate was employed during the last three years, 

– list of scientific publications and conference participations,  

– information about the candidate’s scientific and didactic work – subject, experience, achievements, 

list of prize and awards, 

– other documents that could be important regarding the employment on assistant’s position, 

Additional requirements:  

– knowledge of foreign languages, including English, 

– experience in theoretical and empirical analysis of business activity, 

– documents confirming the candidate’s qualifications for teaching. 

 

Documents must be submitted in the Dean’s Office of the Faculty of Commodity Science, 

Address: al. Niepodległości 10, room 119, until 10th September 2018. 

http://www.ue.poznan.pl/att/DSP/Wniosek_o_przyjecie_do_pracy_mianowanie_nauczyciela.doc

