FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Zarządzania i Modelowania
Komputerowego
MIASTO: Kielce
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny / adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia
DATA OGŁOSZENIA: 12.07.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.09.2018
LINK DO STRONY: www.tu.kielce.pl/konkursy
SŁOWA KLUCZOWE: modele biznesowe, analiza ekonomiczna, efektywność inwestycji
Opis: (tematyka. oczekiwania, uwagi) :
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z
późn. zmianami).
Kandydat powinien posiadać:
- stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych –
w dyscyplinie naukowej ekonomia,
- liczący się dorobek naukowy w obszarze nauk ekonomicznych,
- doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami z przedmiotów
ekonomicznych,
- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych,
- udokumentowane doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami,
- umiejętności językowe: biegła znajomość języka polskiego oraz komunikatywna
języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:
- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys (CV),
- odpisy dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- odpis dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego,
- odpis aktu nadania tytułu profesora (jeśli dotyczy),
- wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz innych osiągnięć
mających związek z pracą w wyższej uczelni,
- oświadczenie, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku wygrania konkursu w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 j.t. z późn. zm.).
Oferty należy kierować na adres:
Politechnika Świętokrzyska, Dziekanat Wydziału Zarządzania i Modelowania
Komputerowego, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty mniejszego
ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

FORM FOR EMPLOYERS
INSTITUTION: Kielce University of Technology, Faculty of Management and Computer
Modelling
CITY: Kielce
POSITION: Associate professor/Assistant Professor
DISCIPLINE: economics
POSTED: 12.07.2018
EXPIRES: 03.09.2018
WEBSITE: www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska
KEYWORDS: economic analysis, investment effectiveness
DESCRIPTION:
A person who applies for the post has to satisfy the requirements specified in the Article
109/1 of the Act of 27 July 2005 – Law on Higher Education (Official Journal of Laws,
no. 164, item 1365, as amended).
The applicant should hold:
- the degree of doctor habilitated in economics,
- significant scientific accomplishments in the field of economic sciences,
- experience in teaching of students in economic subjects,
- documented experience in conducting scientific research,
- documented experience in cooperating with enterprises,
- language skills: fluent Polish and communicative English,
Documents required:
- application for employment addressed to the Rector of the Kielce University of
Technology,
- personal questionnaire,
- curriculum vitae (CV),
- copy of the diploma of higher education,
- copy of the act conferring the title of professor (if applicable),
- copies of the doctoral and habilitation diplomas,
- list of scientific, educational, organizational and other achievements related to work as
an academic,
- declaration of the candidate that the Kielce University of Technology will be the
primary place of employment within the meaning of the Law on Higher
Education(Journal of Laws of 2012, item 572, as amended) .

The documents should be sent to the following address:
Politechnika Świętokrzyska
Dziekanat Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
The date of collecting job applications expires 3.09.2018. The applicant selection process
ends in September 2018. All supporting documents submitted for a job application will
be returned to unsuccessful applicants.

