Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na zatrudnienie 2 adiunktów w Katedrze Teorii
Organizacji i Zarządzania (www.timo.wz.uw.edu.pl)
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668
z późn. zm.).
Warunki obligatoryjne jakie powinien spełniać kandydat:
1. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu nadany przez
renomowaną polską lub zagraniczną uczelni;,
2. Co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej, obejmujące
prowadzenie polskojęzycznych zajęć dydaktycznych/szkoleń dotyczących teorii
zarządzania, zarządzania projektami, opcjonalnie także: marketingu, zachowań
konsumenckich, zarządzania innowacjami, zarządzania operacyjnego, zarządzania
wiedzą, zarządzania publicznego;
3. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, w tym: (a) artykuły w czasopismach
recenzowanych, (b) publikacje anglojęzyczne (artykuły, rozdziały lub monografie);
4. Doświadczenia w prowadzeniu poprawnych metodologicznie badań jakościowych lub
ilościowych, udokumentowane publikacjami naukowymi;
5. Posiadanie wstępnej koncepcji badawczej dla potrzeb przyszłej rozprawy habilitacyjnej
w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości (wskazującej cel naukowy projektu, znaczenie
projektu, koncepcję i plan badań, metodykę badań oraz literaturę, zgodnie z wymogami
dla „Skróconego opisu projektu badawczego” w konkursie Narodowego Centrum Nauki
SONATA 14.
6. Doświadczenia w kierowaniu projektem realizowanym na zasadach programu Horyzont
2020 (w tym: współpraca z konsorcjum międzynarodowym przy przygotowywania
wniosku projektowego i budżetu, koordynacja prac wykonawców, przygotowywanie
dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu).
7. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.
Warunki dodatkowe uwzględniane przy ocenie zgłoszeń kandydatów:

1. Aktywna międzynarodowa współpraca z wiodącymi zagranicznymi uczelniami,
potwierdzona wspólnymi publikacjami i/lub udziałem we wspólnych projektach;
2. Udział w zespołowych projektach finansowanych ze środków krajowych lub
zagranicznych (w tym projektach finansowanych ze środków NCN, NCBiR, MNiSW,
funduszy strukturalnych UE, 7PR lub H2020);
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3. Doświadczenia w pracy organizatorskiej na uczelni wyższej (w tym:
przygotowywanie i organizacja studiów i/lub programów szkoleniowych, udział
w pracach uczelnianych ciał kolegialnych).
4. Publikacje artykułów w czasopismach naukowych uwzględnianych w bazie JCR-Web
of Science.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 podanie skierowane do JM Rektora UW,
 list motywacyjny skierowany do komisji konkursowej (z dopiskiem „Konkurs KTOiZ),
 życiorys naukowy,
 zestawienie informacji potwierdzających spełnienie wszystkich 7 warunków
obligatoryjnych konkursu oraz 4 warunków dodatkowych (z ewentualnymi załącznikami)
 kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 odpis dyplomu doktora,
 wykaz publikacji naukowych i kopie trzech wybranych publikacji naukowych,
 opis planowanego projektu badawczego - podstawy przyszłej książki habilitacyjnej,
wskazujący: cel naukowy projektu, znaczenie projektu, koncepcję i plan badań, metodykę
badań oraz literaturę; przygotowany w języku polskim lub angielskim zgodnie z
wymogami merytorycznymi dla „Skróconego opisu projektu badawczego” w konkursie
NCN SONATA 14, część H załącznika do uchwały Rady NCN nr 79/2018 z dnia 6 września
2018
r.
dotyczącej
zakresu
danych
wymaganych
we
wniosku
(https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala79_2018-zal1.pdf),




oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy (do
pobrania ze strony UW - http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/),
informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna oraz klauzula
zgody (do pobrania ze strony UW - http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/).

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesyłać na adres:
Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: WZ@wz.uw.edu.pl z
tytułem „Konkurs KTOiZ” lub:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa,
pok. B207 w terminie do 29 sierpnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 września 2019 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na
stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę
do dalszego postępowania.
Dziekan
Wydziału Zarządzania UW
/prof. dr hab. Alojzy Nowak/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z Rozporządzenia 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), Uniwersytet Warszawski informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz
wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Uniwersytecie Warszawskim.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane
przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
7. Dane przechowywane będą do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski,
z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w
Uniwersytecie Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
……………………………
miejscowość i data

…………………………………………….
podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie
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