
          

 
 

REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE    

ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni    

w Instytucie Gospodarki Światowej 

w Kolegium Gospodarki Światowej 

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku.  

 

Wymagane kryteria: 

 

1. Stopień doktora nauk ekonomicznych oraz znaczące osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne. 

2. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych.  

3. Dorobek naukowy – publikacje w monografiach oraz czasopismach naukowych z zakresu 

problematyki gospodarek Azji Wschodniej.  

4. Doświadczenie dydaktyczne obejmujące prowadzenie wykładów z zakresu problematyki 

ekonomicznej.  

5. Staże naukowe lub inne formy współpracy z ośrodkami naukowymi w Azji Wschodniej.  

6. Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych  

i przygotowywanie publikacji oraz znajomość języka polskiego w stopniu przynajmniej 

komunikatywnym.  

7. Dodatkowym atutem będzie dorobek badawczy w problematyce gospodarki japońskiej oraz 

znajomość języka japońskiego. 

 

Wymagane dokumenty:  

 

I etap 

 

1. Podanie do JM Rektora o zatrudnienie z dopiskiem:  

„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”.  

2. CV i kwestionariusz osobowy. 

3. Kopia dyplomu doktora. 

4. Autoreferat o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego. 

5. Łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz 

indeks H, zgodnie ze standardem Narodowego Centrum Nauki (preferowane źródło: Web of 

Science lub Publish or Perish). Jeśli nie jest to możliwe, wówczas należy przedstawić inne 

dokumenty uwiarygodniające ponadprzeciętny poziom prowadzonych badań naukowych. 

6. Wykaz znaczących osiągnięć naukowych lub dydaktycznych. 

7. Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 



 

 

8. Oświadczenie stwierdzające, że SGH będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku 

wygrania konkursu. 

9. Do dokumentacji można dołączyć rekomendacje 1-2 pracowników nauki  

o międzynarodowej rozpoznawalności akademickiej.  

 

 

II etap – po wyłonieniu w liczbie nie większej niż 3 kandydatów w etapie I 

 

1. Recenzja pracy naukowej i dydaktycznej, sporządzona przez osobę wskazaną przez 

Dziekana Kolegium (recenzja wykonywana na zlecenie SGH).  

2. Kandydat może przedstawić dodatkową recenzję swojej pracy naukowej i dydaktycznej.  

 

 

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów związanych z I etapem do dnia  

6 marca 2019 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,  

Al. Niepodległości 162, pokój 411-413.  

 

Kandydaci wyłonieni w I etapie zostaną poinformowani o terminie składania dokumentów 

związanych z II etapem (ewentualna dodatkowa recenzja). 

 

Informacje dot. konkursu można uzyskać w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 132, nr tel. (22) 564 93 50. 

 

Dokumenty osób nieprzyjętych zostaną zniszczone.  

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.  

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. 

                                                 
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


 

 

 

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. 

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji Na podstawie Pani/Pana 

danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich 

danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim 

podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu 

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza RODO. 

 

 

 

 


