Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
FORMULARZ OGŁOSZENIA
PROFESOR UCZELNI
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Wydział Zarządzania

STANOWISKO

profesor uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości

DATA OGŁOSZENIA

19.04.2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

19.05.2021r.

LINK DO STRONY JEDNOSTKI

wz.utp.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE

ekonomia, koncepcje zarządzania

OPIS (tematyka, oczekiwania,
uwagi)

kandydat na stanowisko zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze
czasu pracy w Katedra Zarządzania Innowacjami Organizacyjnymi
w Pracowni Zarządzania Strategicznego. Wymagane jest
doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu zarządzania
organizacjami oraz znajomość nowoczesnych metod i technik
zarządzania.
Wymagane jest spełnienie przez kandydata następujących kryteriów kwalifikacyjnych:
− posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości , ekonomii
i finansów,
− prowadzenie badań udokumentowanych publikacjami naukowymi w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,
− posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu wykładów z zakresu ekonomii, teorii
przedsiębiorstwa, koncepcji zarządzania,
− posiadanie doświadczenia w promotorstwie prac dyplomowych,
− posiadanie predyspozycji do kierowania zespołami naukowymi,
− znajomość języka obcego w mowie i w piśmie,
W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu
umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
WYKAZ WYMAGANYCH
1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
DOKUMENTÓW
2) cv kandydata,
3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
4) wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz
osiągnięć w rozwoju kadry,
5) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113.
ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U.2018 poz.1668),
6) oświadczenie, że Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J.
Śniadeckich w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem
zatrudnienia kandydata,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTP
danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04. 05. 2016r. dla potrzeb przyszłych
rekrutacji.
Dokumenty należy składać:
osobiście lub drogą pocztową w Dziekanacie Wydziału Zarządzania,
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

telefon: 052 340 88 60
e-mail: dzwzr@utp.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.
Uniwersytet zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.

