
Dziekan 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Uniwersytetu Wrocławskiego 

o g ł a s z a  

K O N K U R S  

na zastępstwo (do 30 września 2022 roku) na stanowisko wykładowcy  

w Zakładzie Myśli Ekonomicznej 

Instytucie Nauk Ekonomicznych 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

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

szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.).   

 Kandydaci winni złożyć: 

– podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 

– życiorys, 

– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

– kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, 

– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, 

dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji  

i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o 

mobilności, 

– wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz 

innych osiągnięć  na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki, 

– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac 

nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku 

naukowego, 

– dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą 

elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne 

jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa 

wglądu w te listy. 

 

Słowa kluczowe:  

Ekonomia, ogólna teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej, ekonomia ilościowa, 

metody ilościowe, statystyka, ekonometria, mikroekonomia, makroekonomia, kryzysy 

finansowe 

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:  

Kandydaci na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Myśli Ekonomicznej, Instytutu Nauk 

Ekonomicznych WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego powinni spełniać następujące 

wymagania: 

 stopień naukowy magistra ekonomii, 

 znajomość j. angielskiego płynna (w mowie i w piśmie) 

 otwarty przewód doktorski i zaawansowaną pracę doktorską, zadeklarowanie 

ukończenie pisania pracy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse w 

perspektywie 2-3 lat. 

 legitymować się wiedzą w zakresie podstaw ekonomii, mikroekonomii, 

makroekonomii, ekonomii matematycznej, ekonometrii w tym mieć doświadczenie 

w prowadzeniu takich przedmiotów. 

 Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym 

przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. 

 

Szczegółowych informacji udziela szef Zakładu Myśli Ekonomicznej Instytutu – dr hab. 

Mateusz Machaj mail: mateusz.machaj@uwr.edu.pl. Przed złożeniem dokumentów proszę 

kontaktować się w celu umówienia (zdalnej) rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i 

angielskim. 

 

Dokumenty proszę kierować  na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 05.01.2021 r.   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.01.2021 r. Przewidywana data 

zatrudnienia od 01.02.2021 r. 
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The Dean  

of the Faculty of Law, Administration and Economics  

of Wroclaw University 

announces a call 

for the position of Lecturer (contract limited till September 2022) 

in the Institute of Economic Sciences 

Department of Financial Management 

at the Faculty of Law, Administration and Economics  

of Wroclaw University 

 

The call is open for those who comply with the requirements of Law on Higher 

Education (Dz. U. No. 2020, poz. 85 with amendments). 

Applicants should submit the following: 

 a letter of application addressed to the Chancellor of Wrocław University, 

 CV, 

 personal data form  

 a summary of scientific and educational accomplishments as well as others, 

connected with organization and popularization of science, 

 a list of scientific publications, description of educational accomplishments as well 

as others, connected with organization and popularization of science, 

 electronic versions of two most important publications 

 a copy of the diploma (at least M.A.), 

 at least two letters of reference including information about the applicant’s 

academic, educational and organizational record. They should be sent directly by 

the authors without knowledge of content on part of the applicant. 

 

 

Keywords: Economics, microeconomics, macroeconomics, quantitative economics, 

quantitative methods, econometrics 

 
Description: The applicants on position of Lecturer the Faculty of Law, Administration 

and Economics of Wroclaw University should meet below requirements: 

  Master’s degree in Economics 

 Fluency in English (both in spoken and written language) 

 The doctoral thesis should be on the advanced level and the doctoral wire must be 

open, declaring the completion of writing a doctoral dissertation in the discipline 

of economics and finance within 2-3 years. 

 Academic experience and scientific accomplishments, including experience in 

conducting such subjects as: basic economics, mathematical economics, 

econometrics, micro- and macroeconomics etc. 

 A good command of English is required to prepare and conduct classes in that 

language; In the case of a foreign language candidate fluent in Polish. 

 

For further information please contact dr. hab. Mateusz Machaj mail: 

mateusz.machaj@uwr.edu.pl. Before filing an application please contact in order to settle 

for an (online) interview (both in Polish and English). 

 

Please send the documents before 5.01.2021 directly to praca@uwr.edu.pl   

The results of the competition shall be announced no later than 31.01.2021. Probable 

start of the contract 1.02.2021. 
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