
 

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko: 

ADIUNKTA 

do Katedry Finansów 

Nr ref.: 10/NAUKA/KF/22 

Zadania realizowane na stanowisku:  

 prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,  
 prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do 

danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim, 
 opieka nad organizacjami i projektami studenckimi, 
 wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry. 

 

Wymagania wobec kandydata: 

 sprecyzowane plany publikacyjne, 
 posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie zarządzania, nauk ekonomicznych, finansów 

lub rachunkowości, 
 publikacje w czasopismach wskazanych w bazach Scopus lub Web of Science, 
 doświadczenie dydaktyczne, 
 znajomość wybranego programu statystycznego do analizy danych, 
 doświadczenie zawodowe w finansach i/lub rachunkowości. 
 mile widziane umiejętność programowania w języku R, Phyton oraz VBA 
 znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem 

Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku, 
 znajomość języka polskiego na poziomie min B2, 
 sumienność, samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,  
 otwartość na współprace, komunikatywność, 
 dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy. 

 

Oferujemy: 

 umowa o pracę, 
 zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla stanowiska Adiunkta, 
 rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 10.10.2022 r., 

Akademia Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. 
Została założona w 1993 roku. Od 2009 roku ALK jest klasyfikowana w prestiżowych rankingach edukacyjnych „Financial Times” – Business 
School Rankings, konkurując z najlepszymi uczelniami z całego świata.  Ponadto jest liderem rankingu uczelni ekonomicznych w Polsce wg 
„Perspektyw” i od wielu lat zajmuje I miejsce wśród szkół niepublicznych. KOŹMIŃSKI posiada też trzy najważniejsze akredytacje 
międzynarodowe: EQUIS, AMBA i amerykańską akredytację AACSB, którą ma zaledwie 6 proc. szkół biznesowych na świecie, w tym takie 
uczelnie jak Yale i Harvard University. 
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Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować  
do Pana Profesora ALK Pawła Mielcarza na adres mailowy: pmielcarz@kozminski.edu.pl 

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:  

 CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),  
 wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,  
 wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,  
 opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,  
 certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze 

wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego  

 

za pomocą formularza dostępnego na stronie:     

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=617f453431da49f0a16bb7
e30a57dbdf 

do 06.07.2022 r. 

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię 
Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych  
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona 
Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
 

 

 


