Wydział Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta
w Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego
na podstawie umowy o pracę na czas określony – jeden etat
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) z późniejszymi
zmianami i Statutem UW.
Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu;
mieć udokumentowany dorobek naukowy w postaci artykułów w czasopismach naukowych;
mieć doświadczenie w realizacji badań naukowych finansowanych ze źródeł publicznych;
wykazać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: zarządzanie
strategiczne i/lub zarządzanie międzynarodowe w językach: angielskim i polskim;
5. specjalizacja naukowa w problematyce zarządzania strategicznego i/lub zarządzania
międzynarodowego.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
1.
2.
3.
4.






podanie skierowane do JM Rektora UW,
list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej,
życiorys naukowy,
kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW -

http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-

),
 kopię dyplomu doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
 wykaz 5 najważniejszych publikacji,
 oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy
w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW)
 oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam
zgodę ba przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z
dania 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133 poz. 883)”.
Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:
Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: WZ@wz.uw.edu.pl lub Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa. Pok. 207B
w terminie do 10 maja 2016 roku.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do dnia 18 maja 2016 r.
pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania;jsessionid=5131DF0CBD26E0AF2389938169D81EB2

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego
postępowania.
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