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DzlEKAN
KoLEGlUM ANALlz EKoNoMlczNYcH

SZKOŁY GŁOWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w l nstytucie E kon ometri i w Zakładzie E konometrii Stosowa nej

Do konkursu mogą przystąpió osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce zdnia 20 lipca 2018 roku.

krvteria kwal ifi kacvi ne:

1. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w zakresie
ekonometrii.

2. Dorobek naukowy w obszarze modelowania ekonometrycznego, ze szczególnym
uwzględ nieniem m ikroekonometrii,

3. Poządany dorobek naukowy w zakresie analizy duzych zbiorów danych (big data).

4. Poządane doświadczenie w prowadzeniu zĄąc dydaktycznych w szkole wyższej
zzakresu ekonometrii.

5. Poządane uczestnictwo w projektach badawczych krajowych/międzynarodowych.
6. Biegła znajomość 1ęzyka polskiego i angielskiego, umozliwiająca prowadzenie zĄęc

dydaktycznych olaz udział w międzynarodowych projektach badawczych
i konferencjach naukowych.

wvmaqane dokumentv:
1, Podanie do Dziekana.
2. Kwestionariusz osobowy. (formularz na stronie internetowej KAE)
3. List motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata.
4, CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego.
5. Wykaz publikacji.
6. Odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równowazny.
7. Oświadczenie konkursowe. (formularz na stronie internetowej KAE)
8. Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (formularz na

stronie internetowej KAE)

Dokumenty należy składaó w Biurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, ul. Madalińskiego 6/8,
p, 230. lstnieje mozliwośó przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której kandydat
zostanie poinformowany indywidualnie,

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3{ grudnia 2O18 r.

Kolegium Analiz Ekonomicznych zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez
wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne
z odrzuceniem jego ofeńy. Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

szkoła Główna Handlowa w warsrawie
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

osobowych zawańych w mojej ofercie pracy dla
rekrutacji na stanowisko ..

w lnstytucie/Katedrze
w Kolegium ...., Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie.

(data ipodpis)

Na podstawie ań. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwlązku
z przetłvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólnerozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie z siedzibąprzy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

Administrator wyznaczył lnspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowośó
przebtvarzania danych osobowych, z którym mozna skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sqh,waw.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu konkursowym, Podstawą prawną ich
przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (Dz. U. z
2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz,2183 ze zm). Podanie danych osobowych w zakresie
określonym tymi przepisami ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemozliwia
przystąpienie do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne i podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane
dotyczą(ań. 6 ust. 1 lit a RODO).

Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upowaznionych na podstawie przepisów prawa.

Dane przechowywane będą do czasu zakonczenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu konkursowym.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, Wycofanie zgody nie. wpływa na zgodnośó z prawem
przetwarzan ia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofa n iem.

lnformujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany w rozumieniu ań. 22 RODO.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do' Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna PanilPan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
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