
 
Ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika akademickiego  

Wydział: Biznesu i Stosunków Międzynarodowych  

Program Kształcenia: Finanse i rachunkowość 

STANOWISKO: profesor 

PROFIL GRUPY PRACOWNIKÓW: badawczy  

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse 

DATA OGŁOSZENIA: 25.04.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.05.2019 

LINK DO STRONY: www.vistula.edu.pl 

ADRES E-MAIL: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: finanse i rachunkowość 

MIASTO: Warszawa 

OPIS: 

Wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów: 

 posiadanie doświadczenia w publikacjach zagranicznych – wymóg konieczny, 

 spełnianie wymogów określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 
20.07.2018r. (Dz. U. 2018. 1668 z późn. zm.), 

 posiadanie tytułu zawodowego doktora habilitowanego w dyscyplinie zgodnej z kierunkiem 
kształcenia,  

 posiadanie doświadczenia w praktyce zawodowej zgodnego z kierunkiem kształcenia, 

 posiadanie dobrej znajomości języka angielskiego (możliwość prowadzenia zajęć w tym 
języku). 

Wymagane dokumenty: 

 wykaz publikacji zagranicznych z ostatnich 5 lat (prośba o podanie liczby punktów 

ministerialnych za każdą publikację), 

 podanie do JM Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula z prośbą o zatrudnienie na w/w 

stanowisku, 

 CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, dokumenty 

poświadczające uzyskanie tytułu zawodowego magistra, 

 dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny, 

 oświadczenie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula będzie podstawowym miejscem pracy 

z dniem zatrudnienia,  

 zaświadczenie o niekaralności,  

 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 



 kandydat musi złożyć oświadczenie następującej treści:  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademie Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3, 02-787 
Warszawa moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach 
aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Akademia Finansów i Biznesu Vistula informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula, ul. 
Stokłosy 3, 02-787 Warszawa; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula: Tomasz 
Wojtyś, e-mail: iod@vistula.edu.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie 
Pani/Pana dobrowolnej zgody;  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonej rekrutacji (gdy kandydat 
nie przejdzie jej pomyślnie);  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do 
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;  

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji 
wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, że otrzymana oferta pracy nie będzie 
rozpatrywana;  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  
 

Dokumenty należy przesyłać drogą mailową w terminie do 24.05.2019 na adres 

vistula.hr.cv@vistula.edu.pl   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jego ogłoszenia. 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Dziale HR, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, pok. 

23, tel. +224572375. 

 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłaniania 

Kandydata. 

Każdy kandydat otrzyma odpowiednią informację zwrotną drogą e-mailową o wynikach konkursu w 

ciągu 3 miesięcy od jego ogłoszenia z adresu vistula.hr.cv@vistula.edu.pl 
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