
 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 INSTYTUCJA: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki 

Gospodarczej w Agrobiznesie 

MIASTO:  Poznań 

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych  

DYSCYPLINA NAUKOWA:  doktor lub doktor habilitowany nauk społecznych w 

dyscyplinie ekonomia i finanse, specjalizujący się w zakresie międzynarodowych stosunków 

gospodarczych w sektorze rolno-żywnościowym. 

DATA OGŁOSZENIA: 1.09.2021 r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.09.2021 r. 

LINK DO STRONY: ...................................................................................................... 

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, ekonomia międzynarodowa, polityka handlowa, 

równowaga ogólna, równowaga cząstkowa, sektor rolno-żywnościowy                                            

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Tematyka dydaktyczna, którą ma się zajmować kandydat obejmuje:  

Zagadnienia z zakresu teorii i metodyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, w 

tym: 

- polityka handlowa, 

- handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi, 

- zastosowania modeli równowagi ogólnej i cząstkowej w analizach skutków zmian polityki 

handlowej w sektorze rolno-żywnościowym, 

- metody analizy konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego. 

 

Oczekiwania:  

-  posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, 

-  dodatkowym atutem będzie wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami z zakresu  

   ekonomii międzynarodowej,  

-  posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno – wychowawczej i naukowo – badawczej   

   na stanowisku nauczyciela akademickiego, 

- znajomość języka angielskiego. 

 

 

 



II. FORM FOR EMPLOYERS 

 

INSTITUTION: Poznań University of Life Sciences, Department of Economics and 

Economic Policy in Agribusiness 

CITY: Poznań 

POSITION: ADJUNCT 

DISCIPLINE:  economics and finance 

POSTED:  1.09.2021  

EXPIRES: 27.09.2021  

WEBSITE ......... ............................................................................................................. 

KEY WORDS: economics, international economics, trade policy, general 

equilibrium, partial equilibrium, agri-food sector  

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  

Fields of research and teaching: 

Theory and research methods in the field of international economic relations, including: 

 trade policy, 

 international trade in agri-food products, 

 application of general and partial equilibrium models to investigate the effects of 

changes in trade policy in agri-food sector, 

 methods of analysis of agri-food sector international competitiveness. 

 

Expectations: 

 a doctoral degree in Economics (a Phd),  

 confirmed achievements in international economics,  

 predisposition to research and  to conduct educational work as an academic teacher, 

 knowledge of English.  

 

 

 

 

 

 



 

REKTOR  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

ogłasza konkurs otwarty  

na stanowisko adiunkta  

w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie 

KONKURS NR 1 

 

 

I.  Wymagania stawiane kandydatom: 

a) Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk społecznych  

w dyscyplinie ekonomia i finanse, 

b) Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktyczno-wychowawczej na 

stanowisku nauczyciela akademickiego, 

c) Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii międzynarodowej, polityki 

handlowej, międzynarodowego handlu rolno-spożywczego oraz 

umiejętność wykorzystania modeli równowagi ogólnej i cząstkowej w 

analizach skutków zmian polityki handlowej w sektorze rolno-

żywnościowym oraz posiadanie udokumentowanego dorobku 

publikacyjnego z tego obszaru, 

d) Znajomość języka angielskiego. 

II.  Wykaz wymaganych dokumentów: 

a) Podanie o zatrudnienie adresowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, 

b) Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie wraz z fotografią, 

c) Odpis dyplomu nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych 

d) Opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych, 

e) Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia twórcze kandydata (publikacje i 

opracowania dydaktyczne, publikacje naukowe), 

f) Oświadczenie, iż zatrudnienie na Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy, 

g) Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu 

obowiązujących w Uniwersytecie. 

  III. Zatrudnienie nastąpi z dniem podjęcia decyzji przez Rektora.  

  IV.  Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.09.2021 r. w Dziekanacie 

                             Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

                             ul. Wojska Polskiego 28, pok. 212. 

  V.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.09.2021 r. 

                     VI.  O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem,  

                             skierowanym na adres wskazany przez kandydata. 

 

 


