Відповідно до наказу від 10.10.2018 № 809-КП
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
Факультет консалтингу і міжнародного бізнесу
Кафедра міжнародного бізнесу та економічного аналізу
доцент – 3 особи;
викладач - 1 особа (0,25)
старший викладач – 1 особа (0,5).
Кафедра обліку і бізнес-консалтингу:
доцент – 1 особа;
доцент – 2 особи (0,75)
Факультет міжнародних економічних відносин
Кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу:
професор – 1 особа;
доцент – 1 особа;
старший викладач –2 особи;
старший викладач – 1 особа (0,25);
викладач – 1 особа (0,5).
Факультет економіки і права
Кафедра економічної теорії, статистики та прогнозування׃
доцент – 1 особа;
доцент – 1 особа (0,75).
Кафедра економіки підприємства та менеджменту׃
професор – 1 особа;
доцент – 1 особа (0,25).
Кафедра управління, публічного адміністрування та регіональної економіки׃
доцент – 2 особи (0,25);
викладач – 1 особа (0,5).
Факультет економічної інформатики
Кафедра економічної кібернетики:
доцент – 1 особа (0,75);
Кафедра комп’ютерних систем і технологій
доцент – 1 особа (0,5).
Кафедра природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності
старший викладач – 1 особа.
Фінансовий факультет
Кафедра фінансів:
викладач – 1 особа (0,25).

Кафедра банківської справи:
доцент – 1 особа (0,25).
Факультет менеджменту і маркетингу
Кафедра менеджменту та бізнесу:
доцент – 2 особи;
доцент – 2 особи (0,5);
старший викладач – 1 особа (0,75).
Кафедра менеджменту, логістики та економіки׃
професор – 2 особи;
доцент – 2 особи (0,75).
Кафедра підприємницької діяльності׃
доцент – 1 особа;
викладач – 2 особи (0,5).
Основні вимоги до претендентів на посади:
- професора - науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи відповідно
до профілю кафедри у навчальних закладах вищої освіти; науково-методичні та наукові роботи;
- доцента - науковий ступінь кандидата наук, стаж педагогічної роботи за профілем кафедри
у навчальних закладах вищої освіти; науково-методичні та наукові роботи;
- старшого викладача (викладача)- науковий ступінь кандидата наук (або науковий заділ
для захисту дисертації); науково-методичні та наукові роботи; стаж педагогічної роботи
відповідно до профілю кафедри у навчальних закладах вищої освіти;
Строк конкурсу – 1 тиждень з дня опублікування оголошення (з 11.10.2018).
Ознайомитися детальніше з вимогами до претендентів можна за телефоном: 702-11-85.
Документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів, автобіографію, копії документів (про
вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, підвищення кваліфікації), список наукових праць,
завірених у встановленому порядку – надавати за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9а, ХНЕУ ім.
С. Кузнеця, кімн. 221.
Телефон для довідок: 702-11-85.

