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OPIS: Katedra Zarządzania na Wydziale Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku 
poszukuje kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Kandydat na stanowisko powinien spełniać następujące wymagania: 

-  tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego z nauk o zarządzaniu; 
-  dorobek naukowy i badawczy  z zakresu nauk o zarządzaniu, zwłaszcza z zarządzania strategicznego, 
zarządzania jednostkami publicznymi, inicjowania biznesu, systemów informacyjnych zarządzania (SIZ), metod 
badań i analiz strategicznych;  
- doświadczenie praktyczne w zakresie: analiz rynkowych i marketingowych, wdrożeń i transferu wyników 
badań do praktyki gospodarczej, komercjalizacji innowacji; 
 - doświadczenie organizacyjne - zarządzanie zespołami naukowymi, aplikowanie o naukowe granty badawcze 
(NCN, NCBiR, Horizon 2020), tworzenie nowych kierunków kształcenia, 
- doświadczenie dydaktyczne - zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie innowacjami, 
prowadzenie e-biznesu, nowoczesne metody zarządzania, prognozowanie działalności gospodarczej. 

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska profesora nadzwyczajnego w  Katedrze Zarządzania w Akademii 
Pomorskiej w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, jako podstawowym miejscu pracy z 
zaliczeniem do minimum kadrowego kierunku studiów zarządzanie, studia pierwszego i drugiego stopnia o 
profilu praktycznym. 
 
Wymagane dokumenty: 
1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do JM Rektora AP w Słupsku.) 
2. Kwestionariusz osobowy. 
3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. 
4. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 
5. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 
6. Oświadczenie, że Akademia Pomorska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy (art. 2 

ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). 
 
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Zarządzania lub w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zarządzaniu i 
Bezpieczeństwie. 
- pocztą na adres: ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk 
- pocztą elektroniczną: sekretariat.za@apsl.edu.pl   lub  dziekanat.wnozib@apsl.edu.pl 

http://www.apsl.edu.pl/
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