
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 
 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania,  

MIASTO: Zielona Góra 

STANOWISKO: Profesor  

DYSCYPLINA NAUKOWA: Ekonomia i finanse 

DATA OGŁOSZENIA: .11.01.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.02.2019 

LINK DO STRONY: : http://www.wez.uz.zgora.pl 

 SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia matematyczna, wzrost gospodarczy. 

OPIS:  
Kandydaci na stanowisko profesora na Wydziale Ekonomii i Zarządzania powinni: 
posiadać tytuł profesora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie ekonomia i finanse; 
wykazywać się doświadczeniem i dorobkiem naukowym z zakresu ekonomii i finansów w 

szczególności z ekonomii; 
posiadać dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej. 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 
podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego,  
CV, kwestionariusz osobowy, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego 
doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.    
 opis doświadczenia i wykaz dorobku naukowego z dyscyplinie ekonomia i finanse 

(z wyszczególnieniem pozycji w okresie ostatnich 5 lat) oraz dorobku dydaktycznego 
i organizacyjnego zawierający: 

 

> autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania naukowe 
i dydaktyczne, ważniejsze osiągnięcia oraz zamierzenia dotyczące przyszłej 
działalności; 

> spis publikacji; 
> imienny wykaz zakończonych i/lub wszczętych przewodów doktorskich; 
> spis opracowanych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych; 
> wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat projektów, kierowanych przez 

kandydata, z podaniem źródeł finansowania, zakresu tematycznego (np. projekty 
finansowane przez MNiSW, projekty finansowane przez programy pomocowe UE, 
prace zlecane przez podmioty gospodarcze); 

> wykaz towarzystw i komitetów, których członkiem był lub jest kandydat, pełnione 
w nich funkcje oraz wykaz funkcji pełnionych w przeszłości i obecnie w uczelni 
i poza uczelnią. 

> recenzję samodzielnego pracownika naukowego. 



oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
obowiązującym rozporządzeniem. 

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 11.02.2019r. w Biurze Dziekana Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, pok. 11, tel. +48068 
3282555. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego ogłoszenia. 
Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. 

Uniwersytet Zielonogórski zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania 
kandydata. 

 


