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GR-DzS-121-1/13      

Dziekan 

Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 
działając na podstawie upoważnienia JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

ogłasza 

 
KONKURS 

 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie 

w zakresie: 

teorii i zastosowań zarządzania wiedzą 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z  dnia 27 lipca 2005 roku Pra-

wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu.  

Kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego powinni:  

− posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ekonomicz-

ne w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, 

− wykazywać się doświadczeniem i dorobkiem naukowym z zakresu nauk ekonomicznych, w tym teorii i zasto-

sowań zarządzania wiedzą,  

− posiadać kompetencje merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu zarządzania wiedzą, społeczeństwa infor-

macyjnego, organizacji opartych na wiedzy, koncepcji zarządzania oraz stosowanych w ich ramach metod i 

technik zarządzania, 

− posiadać dorobek w zakresie dydaktyki.  

 
Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty: 

− podanie do JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

− życiorys i kwestionariusz osobowy, 

− odpisy dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych, 

− autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznym i 

organizacyjnym kandydata, 

− wykaz publikacji i referatów: przed powołaniem na stanowisko adiunkta, po powołaniu na stanowisko adiunkta, 

− oświadczenie o: 

• spełnieniu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

• wyborze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu 

Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późn. zm.). 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (ul. Nowowiejska 3, 

58-500 Jelenia Góra, budynek A, pok. 55, tel. 757538229). Niezbędne druki do pobrania znajdują się na stronie: 

www.ezit.ue.wroc.pl/o_wydziale/2361/oferty_pracy_stanowiska_naukowo_dydaktyczne.html 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 22 czerwca 2013 roku (w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą, 

liczy się data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 2 miesięcy od jego 

ogłoszenia. 


