
          

 
 

REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE    

ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego      

(dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina naukowa: ekonomia)  

w Instytucie Gospodarstwa Społecznego 

w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym 

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku.  

 

Wymagane kryteria: 

  

1. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. 

2. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

ekonomia. 

3. Dorobek naukowy w zakresie polityki społecznej i polityki publicznej udokumentowany 

publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych oraz artykułami  

w recenzowanych monografiach. 

4. Doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych z zakresu polityki społecznej; 

kierowanie przynajmniej jednym zespołem badawczym w badaniu empirycznym o zasięgu 

ogólnopolskim lub ponadregionalnym. 

5. Udział w zagranicznych konferencjach naukowych połączony z prezentacją referatów. 

6. Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dla studentów na poziomie 

akademickim w języku polskim i niemieckim. 

 

Wymagane dokumenty:  

 

I etap 

1. Podanie do JM Rektora o zatrudnienie z dopiskiem:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

2. CV i kwestionariusz osobowy. 

3. Kopia postanowienia o nadaniu tytułu naukowego oraz kopia dyplomu doktora 

habilitowanego. 

4. Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego. 

5. Wykaz publikacji opatrzony punktacją według MNiSW za ostatnie 4 lata (na 

podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kategoryzacji 

jednostek naukowych, Dz.U. z 2012 r. poz. 877, załącznik nr 4, część I). 

 



 

6. Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz 

indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: 

Web of Science lub Publish or Perish). Jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy 

przedstawić inne dokumenty uwiarygodniające ponadprzeciętny poziom 

prowadzonych badań naukowych. 

7. Oświadczenie w trybie art. 109. ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

8. Oświadczenie stwierdzające, że SGH będzie podstawowym miejscem pracy  

w przypadku wygrania konkursu. 

9. Do dokumentacji można dołączyć rekomendacje 1-2 pracowników nauki  

o międzynarodowej rozpoznawalności akademickiej.  

 

 

II etap – po wyłonieniu w liczbie nie większej niż 3 kandydatów w etapie I 

1. Recenzja pracy naukowej i dydaktycznej, sporządzona przez osobę wskazaną przez 

Dziekana Kolegium (recenzja wykonywana na zlecenie SGH).  

2. Kandydat może przedstawić dodatkową recenzję swojej pracy naukowej  

i dydaktycznej.  

 

 

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów związanych z I etapem do dnia  

8 września 2016 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie, Al. Niepodległości 162, pokój 411-413.  

 

Kandydaci wyłonieni w I etapie zostaną poinformowani o terminie składania dokumentów 

związanych z II etapem (ewentualna dodatkowa recenzja). 

 

Informacje dot. konkursu można uzyskać w Biurze Kolegium Ekonomiczno-Społecznym 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, pok. 53, nr tel. (22) 564 91 22. 

 

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania 

kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne  

z odrzuceniem jego oferty. Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.  

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

 


