
                                                                          Katowice, 27.12.2022 r. 

                                                                                                                                      

 

 

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

    ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 

w Katedrze Badań Konsumpcji  

na Wydziale Zarządzania 

„Ogłoszenie nr 35/2022/AS/KBK/WZ” 

  
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i 116 ust. 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) 

oraz w § 90, 92 - 94 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także odpowiadają 

następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

 posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany  

w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości, 

 posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora 

lub stopień doktora habilitowanego, 

 załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom 

związanym z zainteresowaniami naukowymi jednostki, 

 załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, 

 posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym,   

 wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,  

 dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich ze średnią ocen co najmniej 4,5,   

 preferowani będą kandydaci posiadający znajomość języka angielskiego udokumentowaną 

odpowiednim certyfikatem lub ukończeniem kierunku studiów lub specjalności w języku angielskim,  

 dodatkowym atutem będzie udokumentowana znajomość języka hiszpańskiego, francuskiego lub 

niemieckiego, 

 dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w badaniach naukowych lub projektach 

badawczych z zakresu konsumpcji i zachowań konsumentów (preferowane badania realizowane  

w ramach projektów zewnętrznych), 

 dodatkowym atutem będą publikacje z zakresu konsumpcji i zachowań konsumentów,  

 dodatkowym atutem będzie udokumentowana znajomość technik analizy danych w badaniach nad 

konsumpcją i zachowaniami konsumentów, 

 dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w międzynarodowych projektach 

dydaktycznych, 

 dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej, w szczególności 

w prowadzeniu przedmiotów z zakresu konsumpcji i zachowań konsumentów,  

 dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w praktyce gospodarczej, 

 w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego. 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Badań Konsumpcji na Wydziale Zarządzania 

będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach 

dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia 

biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz 

Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.    

 

Planowany termin zatrudnienia: 15.02.2023 r. 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 

Planowany okres zatrudnienia: 4 lata 

 



Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  
asystent (pełny wymiar czasu pracy, podstawowe miejsce pracy) – 4 380 zł (słownie: cztery tysiące trzysta 

osiemdziesiąt złotych) 

 

Wymagane dokumenty: 
 podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz 

danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), 

 CV, 

 kwestionariusz osobowy, 

 kserokopia/skan dyplomu, 

 inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,  

 oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym,  

 oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, 

 oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw 

publicznych, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*. 

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć:  

 osobiście z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 35/2022/AS/KBK/WZ”  

do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,  

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,  budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051. 

 pocztą tradycyjną z adnotacją na kopercie: „Ogłoszenie nr 35/2022/AS/KBK/WZ” 

(o skuteczności zgłoszenia decyduje data wpływu przesyłki do Uniwersytetu) na adres: 

Biuro Rozwoju Kadr  (2/23 budynek Rektoratu) 

ul. 1 Maja 50  

40-287 Katowice 

 na adres mailowy: brk@ue.katowice.pl, tytuł maila: „Ogłoszenie nr 35/2022/AS/KBK/WZ”  

 

Termin składania dokumentów: od 11.01.2023 r. do 25.01.2023  r.  

Po wstępnej weryfikacji złożonych ofert, w dniach od 02.02.2023 r. do 08.02.2023 r., zostaną 

przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10.02.2023 r.  

 

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Wynik konkursu 

nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację dla rektora. Ostateczną 

decyzję o zatrudnieniu podejmuje rektor. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

* W przypadku podania danych osobowych w szerszym zakresie niż wynikający z art 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tzn. w przypadku umieszczenia 

dodatkowych danych osobowych, poza tymi które są wymagane), kandydat powinien dołączyć klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji. 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287  

w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”. 
2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej administratora. 

------------------------- 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.]. 


