Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs
na zatrudnienie profesora uczelni
na podstawie umowy o pracę na czas określony
w Katedrze Marketingu
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
 stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 zainteresowania naukowe dotyczące marketingu, handlu detalicznego i komunikacji marketingowej;
 dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach;
 dorobek związany z rozwojem kadr naukowych – co najmniej jeden wypromowany doktor;
 doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów na studiach licencjackich,
magisterskich, doktorskich i podyplomowych;
 doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich;
 doświadczenie w pracy organizatorskiej na uczelni.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
 podanie skierowane do JM Rektora UW;
 list motywacyjny skierowany do komisji konkursowej;
 życiorys naukowy;
 kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
 odpis dyplomu doktora habilitowanego;
 wykaz publikacji, w tym kopie najważniejszych publikacji,
 oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW - http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/);
 informację 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 przesłać na adres:
Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl
lub
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pok. 207B
w terminie do 15 czerwca 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 15 lipca 2019 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury
zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do
dalszego postępowania.
Wydział Zarządzania UW zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.
Dziekan
Wydziału Zarządzania UW
/-/prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
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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

