
Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej prowadzi rekrutację 

na stanowisko profesora uczelni w Wydziale Inżynieryjnym, w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych, w grupie pracowników: badawczo-dydaktycznych.  

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydatki/kandydaci 

przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Uczelnia Techniczno-Handlowa 

im. Heleny Chodkowskiej, ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa, następujących dokumentów  

i informacji:  

 podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora UTH,  

 życiorys,  

 odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu 

naukowego/, 

 informacji o osiągnięciach w sferze nauki: wykaz prac opublikowanych lub 

przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji 

konferencji i wystąpień naukowych, 

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTH danych osobowych 

do celów prowadzonej rekrutacji (klauzula informacyjna poniżej), 

Przed zatrudnieniem wymagane będzie złożenie:  

 oświadczenie kandydatki/kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 113 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

o posiada kwalifikacje określone w w/w ustawie;  

o nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: 

wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, 

na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania 

zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;  

o spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 (ma pełną 

zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie 

była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe); 

 oświadczenie, że UTH będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w 

ustawy,  

 wykonanie wymaganych przepisami badań lekarskich. 

 

Oczekiwania:  

 Motywacja i predyspozycje dydaktyczne, w prowadzeniu zajęć stacjonarnych  

i zdalnych. 

 Dyspozycyjność i zaangażowanie w prace związane z doskonaleniem jakości 

kształcenia na rzecz Wydziału Inżynieryjnego oraz Uczelni,  

 Stopień naukowy doktora habilitowanego,  

 Dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,  

 Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i grantów,  



 Mile widziane doświadczenie zdobyte w strukturach zarządzających 

funkcjonowaniem Uczelni. 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 15 stycznia 2020 r., a 

rozstrzygnięcia konkursu: 20 stycznia 2020 r.  

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania rekrutacyjnego wcześniej 

lub pozostawienia go bez wyłonienia osoby na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu. 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy  

z UTH, a stanowi rekomendacje w tym zakresie dla Rektora UTH, który podejmuje 

ostateczną decyzję o zatrudnieniu.  

 

 

Klauzula informacyjna 

 

1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z procedurą 

powstępowania rekrutacyjnego, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny 

Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 135, adres e-mail: 

rektorat@uth.edu.pl. 

 

2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego, jego dokumentacji, na podstawie rozporządzenia 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), zwanego „RODO”; 

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia 

zakończenia procesu rekrutacyjnego. 

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 
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