Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta naukowego na podstawie umowy o pracę
w Centrum Przedsiębiorczości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami).
Warunki jakie powinien spełniać kandydat(ka):
1. Stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk
o zarządzaniu, lub nauk społecznych nadany przez renomowaną polską lub zagraniczną
uczelnię;
2. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych samodzielnie i w zespołach;
3. Zainteresowania naukowe związane z przedsiębiorczością udokumentowane publikacjami
i/lub grantami;
4. Udokumentowany dorobek naukowy obejmujący również publikacje w renomowanych
czasopismach/wydawnictwach zagranicznych;
5. Aktywna, udokumentowana międzynarodowa współpraca naukowa;
6. Doświadczenia w pracy organizacyjnej na uczelni wyższej;
7. Umiejętność pracy w zespole;
8. Biegła znajomość języka angielskiego.
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów
badawczych oraz uzyskane granty.
Od kandydata oczekuje się:
 skoncentrowania na pracy badawczej na Uniwersytecie Warszawskim;
 prowadzenia wysokiej jakości badań oraz współpracy w ramach zbiorowych projektów
naukowych;
 inicjowania prac nad wnioskami grantowymi i rozwijania zbiorowych projektów badawczych;
 publikowania w czasopismach z IF (lista JCR/lista A MNiSW) oraz prezentowania swojego
dorobku badawczego na konferencjach krajowych i zagranicznych;
 aplikowania o krajowe, unijne i międzynarodowe granty/zewnętrzne finansowanie;
 organizowania i współpracy w organizowaniu konferencji, seminariów i innych wydarzeń
naukowych;
 zaangażowania w działalność Centrum Przedsiębiorczości i innych jednostek Wydziału
Zarządzania.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:




podanie skierowane do Prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej UW;
list motywacyjny skierowany do komisji konkursowej;
życiorys uwzględniający osiągnięcia naukowe (CV);
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zestawienie informacji potwierdzających spełnienie warunków konkursu (z ewentualnymi
załącznikami);
projekt planów i propozycji badawczych na kolejne lata oraz wyjaśnienie w jaki sposób kandydat
chciałby wspierać aktywność Centrum Przedsiębiorczości;
odpis dyplomu doktora;
wykaz publikacji naukowych i kopie najważniejszych publikacji naukowych (maximum 5)
oświadczenie Kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zm.)”.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesyłać na adres:
Dziekanat WZ UW: wz@wz.uw.edu.pl lub Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pok. 207B w terminie do 15 czerwca 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 zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.
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