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Białystok 15 lipca 2021 r. 

 

Dyrektor Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku 

ogłasza konkurs na stanowisko 

asystenta  

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości  

w Zakładzie Zarządzania Strategicznego Instytutu Zarządzania 

 
 

1. Warunki przystąpienia do konkursu 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w  art. 113 Ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1668 z 
późn. zm.), a także dodatkowe kryteria, tj.:   
- ukończyły studia wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie 

dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości oraz uzyskały tytuł magistra, 

- wykazują zainteresowania tematyką badań prowadzonych w Zakładzie Zarządzania 

Strategicznego, 

- wykazują bardzo dobrą znajomość języka polskiego, 

- wykazują dobrą/bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. 

 
 

2. Wymagane dokumenty  

Zainteresowanych prosimy o złożenie następujących dokumentów:  

- podania do JM Rektora o zatrudnienie,   

- odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,  

- kwestionariusza osobowego i życiorysu naukowego,  

- oświadczenia zgodne z art. 113 pkt 2 i 3 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., 

poz. 1668,  

- oświadczenia, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy 

w rozumieniu ustawy (art. 120 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r. poz.1668) ,  

- innych dokumentów związanych z warunkami ogłoszonego konkursu (np. dokument 

dotyczący zainteresowań naukowych, dokument potwierdzający znajomość języka 

angielskiego). 
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3. Termin zgłoszenia upływa dnia  30 sierpnia 2021 r.  

 
 

4. Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do dnia 10 września 

2021r.  

 

Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z 

wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na jednoznaczne 

podjęcie decyzji. 

Uniwersytet w Białymstoku zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez 

podania przyczyn.  

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego 

oferty. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Zarządzania Uniwersytetu w 

Białymstoku, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63, p. 134.  

 

 

 


