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Dziekan 

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

INSTYTUCJA: SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE,  Kolegium Nauk  

o Przedsiębiorstwie, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, 

Zakład Prawa Podatkowego i Celnego 

MIASTO: Warszawa  

STANOWISKO: adiunkt 

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia, ekonomia i finanse 

DATA OGŁOSZENIA: 30.09.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.11.2019 

LINK DO STRONY: .www.sgh.waw.pl /praca 

SŁOWA KLUCZOWE: prawo podatkowe, ekonomiczna analiza prawa, finanse 

przedsiębiorstwa 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  

Kryteria kwalifikacyjne kandydatów: 

1) stopień doktora nauk ekonomicznych lub stopień doktora nauk społecznych w 

dyscyplinie ekonomia i finanse, 

2) zainteresowania badawczo – dydaktyczne związane ze specjalnością Katedry oraz 

klarowna koncepcja (plan) rozwoju naukowego w ramach głównych obszarów 

badawczych tej Katedry ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań w obszarze 

mechanizmów i rozwiązań legislacyjnych związanych z przeciwdziałaniem unikania 

i uchylania się od opodatkowania oraz aspektów ekonomicznych prawa 

podatkowego uwzględniających opodatkowanie podmiotów gospodarczych oraz 

analizę ekonomicznych skutków opodatkowania  
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3) udokumentowane zarówno wykształcenie prawnicze i ekonomiczne umożliwiające 

łączenie tych dwóch obszarów tematycznych podczas prowadzenia zajęć 

dydaktycznych,  

4) udokumentowany udział w badaniach naukowych, w tym projektów badawczych z 

zakresu polskiego prawa podatkowego, 

5) opublikowany dorobek naukowy udokumentowany wysokiej jakości opracowaniami 

naukowymi w szczególności z zakresu doradztwa podatkowego, 

6) doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów: opodatkowania przekształceń spółek, unikania i 

uchylania się od opodatkowania oraz ekonomicznej analizy prawa i analizy skutków 

ekonomicznych opodatkowania. Dodatkowym atutem będzie posiadanie 

doświadczenia zawodowego w zakresie obszaru finansów przedsiębiorstwa 

umożliwiających łącznie perspektywy podatkowej i finansowej podczas 

prowadzonych badań naukowych i zajęć dydaktycznych, 

7) biegła znajomość języka polskiego i angielskiego oraz sprawdzona w praktyce 

zdolność do pracy naukowo-dydaktycznej w tych językach, znajomość drugiego 

języka obcego będzie dodatkowym atutem, 

8) możliwość podjęcia zajęć z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 

2019/2020. 

 

Wymagane dokumenty: 

1) podanie do Rektora z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego 

i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie”, 

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę, 

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy  

3) CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 

4) odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny, 

5) wykaz publikacji,  

6) oświadczenie konkursowe w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz oświadczenie stwierdzające, że SGH będzie podstawowym miejscem 

pracy w przypadku wygrania konkursu 

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy.  

Termin zgłoszeń upływa z dniem 15.11.2019 r. o godz. 16.00. 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  

(bud. M, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 105) lub listownie na adres: Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Al. Niepodległości 162, 02-554 

Warszawa z dopiskiem „konkurs na stanowisko adiunkta”. Z kandydatami spełniającymi 

wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci 

zostaną powiadomieni odrębnie.  

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu 

bez wyłonienia kandydata. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie BIP SGH. 

UWAGA ! Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administrator Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl. 

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy
mailto:iod@sgh.waw.pl
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3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe 

przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest: 

• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy1 oraz ustawa z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce2; 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO 3  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w 

przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wykraczających poza 

zakres wynikający z przepisów). 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 

221 Kodeksu pracy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa 

innych danych jest dobrowolne. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych Dane będą przetwarzane do czasu 

zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na 

potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

5. Odbiorcy danych W przypadku korzystania przez administratora z usług innych 

podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania 

poufności przetwarzanych danych. 

 

 
1 Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm. 
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 1668. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  

zm. 


