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KAE00.1 11 ,1 .2019 Warszawa, 25,01,2019 r,

DZlEKAN
KoLEGlUM ANALlz EKoNoMlcZNYcH

SZKOŁY GŁOWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAW|E
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w lnstytucie Statystyki i Demografii
w Zakładzie Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych

Do konkursu mogąprzystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyzszym
inauce zdnia20 lipca 2018 roku.

profil kandvdata:
Specjalista łączący znajomość modelowania matematycznego i fizycznego, statystyki, informatyki,
podstawowej i zaawansowanej analizy danych oraz zastosowania metod komputerowych na uzytek analiz
biznesowych. Posiada umiejętności dydaktyczne przekazywania rzeczy trudnych językiem prostym
iobrazowym oraz umie gromadzić studentów wokół wspólnych celów, opiekować się studenckim kołem
naukowym, organizować konferencje.
krvteria kwalifikacvine:

1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie fizyka, matematyka lub ekonomia.
2, Doświadczenie w obszarze badań procesów i zjawisk ekonomicznych, biznesowych oraz metod ich

pomiaru, w tym znajomość zaawansowanych metod analiz statystycznych i modelowania procesów
w zjawiskach ekonomicznych.

3. Doświadczenie oraz kompetencje naukowe i dydaktyczne z zakresu metod statystycznych, analiz
jakości danych, baz danych, komputerowych metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,
wnioskowania statystycznego w procesach biznesowych, regresji liniowej i logistycznej.

4. Umiejętność posługiwania się w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych pakietami
statystycznymi, w tym: Python, R, SAS orazznajomość języka baz danych SOL (MS SQL, ORACLE,
PostgreSQL).

5. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego umozliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
w tych językach.

6. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz gotowość do zgłaszania nowych projektów
i pozyskiwania środków na ich realizację.

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 równoważny.
7. Oświadczenie konkursowe. (formularz na stronie internetowej KAE)
8. Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (formularz na stronie

internetowej KAE)

Dokumenty nalezy składać w Biurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, ul. Madalińskiego 6/8, p. 230. lstnieje
mozliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której kandydat zostanie poinformowany
indywidualnie. Kolegium Analiz Ekonomicznych zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez
wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynik
z odrzuceniem jego ofeńy.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25 lutego 2019 r.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Szkola Główna Handlowa w Warsrawie
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

\Nyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ...,...
w lnstytucie/Katedrze
w Kolegium .. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

(data i podpis)

Na podstawie ań. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 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 95/46ME (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

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

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

Pani/Pana dane osobowe przeŃarzane będą w celu realizaĄi procesu rekrutacji na stanowisko
wskazane w ogłoszeniu konkursowym. Podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy ustawy z
dnia 26 czerwca 197 4 r. Kodeks pracy (Dz, U. z2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (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).

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

Dane przechowywane będądo czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
konkursowym.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przeŃarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

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

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