
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW 

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, 

Katedra Rynku i Ubezpieczeń Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych  

MIASTO: Warszawa  

STANOWISKO: adiunkt  

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse  

DATA OGŁOSZENIA: 05.12.2019 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.01.2020 

LINK DO STRONY: http://bip.sgh.waw.pl/  

SŁOWA KLUCZOWE: finanse  

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: 

- podanie skierowane do J. M. Rektora SGH prof. dr hab. Marka Rockiego, 

- CV (uwzględniający dotychczasowy przebieg pracy zawodowej), 

- odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego,  

- kwestionariusz osobowy,  

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy/Strony/default.aspx   

- oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, 

https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy/Strony/default.aspx  

- opinię o predyspozycjach naukowych i dydaktycznych kandydata sporządzoną przez 

osobę reprezentującą tę samą co kandydat dziedzinę naukową. 

 

Kandydat na powyższe stanowisko powinien posiadać: 

- stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse lub 

w dyscyplinie ekonomia lub stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie 

ekonomia i finanse,  

- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń 

komunikacyjnych,  

- publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji naukowej uczelni zgodnie z odrębnymi 

przepisami, w tym co najmniej jedną za nie mniej niż 20 punktów,  

- udział z referatem w konferencjach naukowych uwzględnianych w ewaluacji działalności 

naukowej uczelni na podstawie odrębnych przepisów,  

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,  

- znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego, 

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć 

dydaktycznych. 

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 8 stycznia 2020 r. o godz. 15.00. 

 

Dokumenty w wersji papierowej należy składać w Biurze Kolegium Zarządzania i Finansów 

(budynek  „M” SGH, ul. Madalińskiego 6/8, III piętro, pok. 340 – z zastrzeżeniem, iż Biuro 

Kolegium nie jest czynne w soboty i w niedziele). Dokumenty przesłane elektronicznie nie 

będą rozpatrywane.  

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.  

 

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację 

w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.  

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 

http://bip.sgh.waw.pl/
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy/Strony/default.aspx
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy/Strony/default.aspx


30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce – Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm).  

 

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich 

danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji. 

 

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. 

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 RODO3 (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. 

mailto:iod@sgh.waw.pl

