
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

 

INSTYTUCJA:  Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej, 

Politechnika Wrocławska 

MIASTO:  Wrocław 

STANOWISKO:  Profesor uczelni (stanowisko badawczo-dydaktyczne) 

DYSCYPLINA NAUKOWA:  Nauki o zarządzaniu i jakości 

DATA OGŁOSZENIA:  

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

LINK DO STRONY:  

SŁOWA KLUCZOWE:  Zarządzanie, statystyka, modelowanie stochastyczne 

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej ogłasza konkurs na stanowisko 

profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o 

zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace 

naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry i Uczelni. 

 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

1. Posiadany stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i 

jakości, ekonomia i finanse, informatyka (w tym informatyka techniczna i 

telekomunikacja), matematyka lub fizyka. 

2. Doświadczenie w stosowaniu metod ilościowych i obliczeniowych w naukach 

ekonomicznych, w szczególności metod badań operacyjnych lub/i statystyki.  

3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w 

języku polskim i angielskim.  

4. Dorobek naukowy w międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym publikacje 

w czasopismach z listy JCR. 

 

Od Kandydata oczekujemy: 

1. Prowadzenia badań naukowych w zakresie stosowania metod ilościowych i 

obliczeniowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

2. Aktywnego udziału w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach. 

3. Inicjowania, pozyskiwania i koordynowania projektów badawczych. 

4. Rozwoju współpracy w zakresie prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i 

międzynarodowym. 

5. Umiejętności pracy zespołowej. 

6. Rzetelnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, działań 

na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. 

7. Wykonywania prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Uczelni.  



Wymagane dokumenty:  

1. Podanie kandydata do Rektora Politechniki Wrocławskiej o zatrudnienie na 

stanowisku profesora uczelni. 

2. CV zawierające:  

 Listę publikacji naukowych z ostatnich 10 lat, z podziałem na artykuły w 

czasopismach z listy JCR (z podaniem aktualnej wartości wskaźnika IF), artykuły 

w czasopismach spoza listy JCR, rozdziały w książkach, opublikowane referaty 

konferencyjne i pozostałe publikacje. 

 Listę referatów wygłoszonych w ostatnich 10 latach na konferencjach, warsztatach 

i seminariach międzynarodowych. 

 Liczbę cytowań prac naukowych kandydata (bez autocytowań) i indeks H, wg 

bazy Scopus lub/i Web of Science.  

 Informację o doświadczeniu w pozyskiwaniu projektów badawczych, udziale w 

pracach badawczych jednostki oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi.  

 Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

 Dorobek organizacyjny. 

 Wykaz nagród i wyróżnień naukowych.  

3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata. 


