Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs
na zatrudnienie profesora nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę
na czas określony w Zakładzie Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania
Do konkursu mogą
przystąpić osoby,
które spełniają
warunki określone
w
Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami),

ustawie

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:
 Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub tytuł profesora nauk ekonomicznych.
 Zainteresowania naukowe dotyczące statystyki i demografii.
 Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów na studiach licencjackich, i
magisterskich.
 Doświadczenie w prowadzeniu prac licencjackich i magisterskich.
 Doświadczenie w pracy organizatorskiej.
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 lub dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego
profesora nauk ekonomicznych,
 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 Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pok. 207B w
terminie do 14 grudnia 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 19 grudnia 2018 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.
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