ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад науково-педагогічного складу :
кафедра обліку, контролю та оподаткування: завідувача кафедри (д.е.н., професор або
доцент); професора ( 2 одиниці по 0,7 ставки кожна; 1 одиниця - 0,25 ставки); доцента (1
ставка; 1 одиниця - 0,7 ставки);
кафедра економіки: професора (2 ставки); доцента (0,8ставки);
кафедра фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу: доцента (2 ставки);
кафедра фінансів, кредиту та страхування: доцента (2 ставки; 1 одиниця - 0,95 ставки; 1
одиниця - 0,8 ставки; 1 одиниця - 0, 5 ставки);
кафедра фізичного виховання та спорту: старшого викладача (1ставка; 1 одиниця - 0,9
ставки);
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи: доцента (1 ставка); старшого
викладача (1 ставка);
кафедра харчових технологій: доцента (3 ставки);
кафедра товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів: доцента (1
одиниця - 0,7ставки; 1 одиниця - 0,4ставки);
кафедра менеджменту: доцента (1 ставка);
кафедра підприємництва, торгівлі та логістики: доцента (3 ставки);
кафедра маркетингу: доцента (3 ставки);
кафедра комп'ютерних наук: доцента (0,4 ставки); старшого викладача (1ставка);
кафедра вищої математики та кількісних методів: доцента (1ставка);
кафедра міжнародних економічних відносин: професора (2 ставки); доцента (1 ставка);
кафедра іноземних мов: доцента (1 ставка);
кафедра теорії держави і права: доцента (3 ставки);
кафедра кримінального права та процесу: доцента ( 2 одиниці по 0,75 ставки кожна; 1
одиниця - 0,5 ставки);
кафедра цивільного права та процесу: доцента (1 ставка);
кафедра господарського права та процесу: доцента (0,8 ставки);
кафедра історії і філософії: професора (0,9 ставки); доцента (0,7 ставки).
Перелік документів, які подаються на ім'я ректора університету:
заява про участь у конкурсі; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії документів
про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, засвідчені в установленому порядку;
список наукових праць, завірений в установленому порядку; згоду на обробку персональних
даних; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років;
інформація про відповідність досягнень кандидата на посаду п. 30 Ліцензійних умов.
Вимоги до претендентів на посади професора:
науковий ступінь доктора наук або кандидата наук, стаж науково-педагогічної роботи не
менше 15 років, володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
Вимоги до претендентів на посаду доцента:
вчене звання та науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), стаж науковопедагогічної роботи не менше 10 років,
володіння сучасними інформаційнокомунікаційними технологіями.
Вимоги до старшого викладача: повна вища освіта, стаж роботи не менше 3 років,
володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
Документи подавати особисто або надсилати за адресою:
79005, м.Львів, вул. Туган-Барановського, 10, навчальний відділ кім. 217.
Телефон для довідок: (032)275-68-48 (Людмила Кононівна)
Термін подання документів - один місяць від дня опублікування оголошення у газеті
"Високий замок" №89 (6035) від 06.11.20р.(до 07.12.2020 р. включно).

