
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii 

Instytucjonalnej 

Miasto: Łódź 

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse 

Data ogłoszenia: 5.08.2020 r. 

Termin składania ofert: 10.09.2020 r. 

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl 

Dodatkowe informacje:  Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres mailowy: 

kei@uni.lodz.pl  

lub adres: 

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ 

ul. Rewolucji 1905r. nr 41 (pokój A424) 

90-214 Łódź 

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta, nowa ekonomia instytucjonalna, nadzór 

korporacyjny, ład akademicki, partycypacja pracownicza 

Opis:  

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 

lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668) oraz Statutu 

Uniwersytetu Łódzkiego przy uwzględnieniu art.246 ust.5 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 

1669). 

 

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: 

• posiadać dyplom co najmniej ukończenia studiów wyższych magisterskich na 

kierunku ekonomia, finanse lub pokrewnym lub być słuchaczem Studiów 

Doktoranckich/uczestnikiem Szkoły Doktorskiej z zakresu ekonomii i finansów, 

• znać biegle język angielski (wskazany certyfikat) i polski, 

• posiadać udokumentowany dorobek naukowy z problematyki nowej ekonomii 

instytucjonalnej, nadzoru korporacyjnego, ładu akademickiego, partycypacji 

pracowniczej, 

• wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu 

pracy. 

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do 

J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: 

• kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu 
Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby 

ubiegającej się o zatrudnienie-wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-

wzór, 
• promesa oświadczenia,  

• kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, 

• CV, 

• wykaz dotychczasowego dorobku, 
• dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym 

językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości 

języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany), 
• opcjonalnie - opinię z ostatniego miejsca pracy. 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.09.2020 r. 

mailto:kei@uni.lodz.pl
http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/
http://dsp.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Oświadczenia-przy-zatrudnianiu-2019.docx
http://dsp.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Oświadczenia-przy-zatrudnianiu-2019.docx


 

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim. 

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS 

 

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of 

Institutional Economics 

City: Lodz 

Position: assistant (in the group of research and teaching staff) 

Discipline: economics and finance 

Posted: 5.08.2020 

Expires: 10.09.2020. 

Website: www.uni.lodz.pl 

Additional information: application should be sent to the email address:  

kei@uni.lodz.pl 

or 

Department of Institutional Economics 

Faculty of Economics and Sociology University of Lodz 

Rewolucji 1905r. St. 41 (room A424) 

90-214 Lodz 

Key words: competition for the position of assistant, new institutional economy, corporate 

governance, academic governance, employee participation 

Description:  

The applicant for the above position should meet the requirements of Articles 113 and 116 of 

the Act of 20 July 2018 on Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, 

item 1668) and the Statute of the University of Lodz, taking into account Article 246 (5) of 

the Act of 3 July 2018. - Provisions introducing the Law on Higher Education and Science 

(Journal of Laws of 2018, item 1669).  

 

It is required that applicants: 

• Have a post graduate degree in Economics or Finance, or are students of Doctoral 

Studies in Economics or Finance, 

• Are fluent in English (certificate desirable) and in Polish, 

• Have documentation supporting their scientific achievements in the field of New 

Institutional Economics, Corporate Governance, Academic Governance, Employee 

Participation, 

• Be ready to take up employment in the University of Lodz as their basic place of 

work. 

 

We reserve the right to conduct interviews with selected candidates. 

 

Applicants should submit their applications for employment addressed to His 

Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents: 
• A personal questionnaire of the person applying for employment (available on the University 

of Lodz website http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby 
ubiegającej się o zatrudnienie-wersja angielska - wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu 
pracownika 2019-wzór, 

• Statement about fields and disciplines of science, 

• CV, including research (scientific) work,  

• A list of publications, 

• A copy of the document confirming education, 

• Evidence of completed courses, trainings, and language certificates; in the absence of 

language certificates the appropriate statement of degree of foreign language knowledge 

(basic, intermediate, advanced), 

• Optional - opinion from last place of employment. 
 

mailto:kei@uni.lodz.pl
http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/
http://dsp.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/03/Oświadczenia-przy-zatrudnianiu-2019.docx
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The deadline for announcing the successful candidate: 14.09.2020. 

 

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz. 
 

 


