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DZIEKAN
Dzlekan KoLEGIUMANALtzEKoNoMICzNyCH

SzKoŁy cł,ówxn.r HANDLowEJ \ry wARSzAwIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Instytucie Ekonometrii w Zakładzie Metod Probabilistycznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające waruŃi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 201 8 r.

K{yteria kwalifikacy_i ne :

l. Tytuł magistra uzyskany na studiach ekonomicznych lub matematycznych.
2. Znajomość zagadniefr z załręsrl matematyki ubezpieczeń na życie i majątkowych, statystyki

matęmatycznej i rachunku prawdopodobieństwa potwierdzona ukonczęnięm odpowiednich przedmiotów
na studiach z bardzo dobrą oceną lub złożęnięm z wynikiem pozytywnym (części) egzaminów
aktuarialnych.

3. Zainteresowanie naukami aktuarialnymi udokumęntowane udziałem fiako słuchacz lub prelegent)
w konferencjach aktuarialnych, szkołach aktuarialnych, kursach aktuarialnych lub grupach roboczych
stowarzyszeń aktuarialnych.

4. Doświadczenie praktyczne w branĘ ubezpieczeniowej w zespole aktuarialnym będzie dodatkowym
afutem.

5, Dorobęk naukowy w dyscyplinie ękonomia i finanse lub matematyka oraz doświadczenie w prowadzeniu
prac badawczych w obszarze nauk aktuarialnych, zakottczonych publikacjami, będzie dodatkowym
atutem.

6. Znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel wraz z VBA, programów R i Python.
1 . Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

ZaWes zadai,.

1. Prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk aktuarialnych, przygotowyłvanie artykułów naukowych
i wystąpień na konferencję naukowe.

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na sflrdiach stacjonamych i sobotnio-
niedzielnych z zakręsu matęmatyki aktuarialnej.

3. Wsparcie wykładowców Instytutu Ekonometrii w zajęciach dydaktycznych w języku polskim
i angielskim na studiach stacjonamych i sobotnio-niedzielnych.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie do JM Ręktora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dopiskiem ,,IYyrazam zgodę

na przetwarzanie przez Szkołę Głównq Handlowq w Warszawie moich danych osobowych, zcmlarĘch
w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

2. List motywacyjny zawierający opis zaintęresowń naukowych kandydata.
3, CV z uwzględnieniem dorobku naukowo-dydaktycznego zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami.
4. Wykaz publikacji.
5. Odpis dyplomu magisterskiego lub dokument równowazny.
6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się 'o zatrudnienie. (dostępny ną stronie

http : // a dm in i str a cj a. s g h.w aw, pl/pl/ D S P / spr aw), )

7. Klauzula RODO. (dostępna na stronie http://administrac_ia.sgh,wctw.pl/pllD§U;plgy,y)
8. Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolniotwie wyższym i naucę oraz stwierdzĄące,

żewprzypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawolvym miejscem pracy. (dostępne ną stronie
http : // ą dm ini s tr a cj a. s gh.w ąw, p l/pl/ D S P / spr aw), I

www.sgh,waw.pl Ko egium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Hand owa w Warszawie,
al. Niepodległości 162,02-554 Warszawa tel.: +48 225649395, +4B225649396,
kae@sgh.waw. pl, www.sgh.waw.p /kae



Dokumenty na|eży składać w Biurze Kolegium Analiz Ekonomicznych, ul. Madalińskiego 618, p.23a. Istniele
mozliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której kandydat zostanie poinformowany indywidualnie.
Tęrmin przyjmowania zgłoszeiupływa 15 czerwca 2020 r.

Uczęlnia zastrzega sobie prawo tierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczytty. Wynik konkursu nie jest
równoznaęzny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w Ęm zakresię dla Rektora. Ostateczną
decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Wynik konkursu będzie dostępny na stronie BIP SGH w ciągu 30 dni po jeg o zakończęniu (art. 1 19 ust. 3 ustawy
Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administrator Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzlbąprzy

al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznacrył Inspektora Ochrony Danych, zktórym można

skontaktować się pod adręsem iod(@s eh.waw.pl.
3. Cel i podstawa prawna przetwayzania danych osobowych Danę osobowe przetwarzane są w celu

realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawn ąprzętw arzania danych jest:

. ustawa z dnia26 azerwca19'74 r, Kodeks pracyl oraz ustawa z dnia20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwiewyższym i nauce2;

. art. 6 ust. 1 lit. b RODO3 (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia dziŃańna żądanle osoby, której dane dotycząprzed
zawarcięm umowy);

. aft. 6 ust. l lit. a RODO (zgoda fla przętwatzanie danych osobowych - w przypadku
dobrowolnego podania danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający
z przepisów).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresię wynikającym z art.22| Kodęksu pracy orazustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym . Podarie przez
Państwa innych danych jest dobrowoLne.

4. Czas przetwarzania danych osobowych Dane będą przętwarzanę do czasu zakoiczęnia rekrutacji,
W przypadku wyrażerlia zgody na przetwarzatie danych na potrzeby przyszĘch rekrutacji dane będą
przętwarzanę do czasu odwołania zgody.

5. Odbiorcy danych W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane
osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzatia danych osobowych,
a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przętwarzanych danych.

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji Na podstawie Pani/Pana danych
osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłąoznie na zautomatyzowatlym
przetwarzaliu, w tym profilowaniu.

7. Prawa zw'-iązane z przetwarzaniem Przysfuguje Pani,Tanu prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, W zakręsie, w jakim podstawą prawną
przętwarzana danych jest art. 6 ust. l lit a RODO, przysfuguje Pani,Danu prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie, co nie będzie miało wp§,wu na zgodnośó z ptawęm przetwarzatla, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Prawo wniesienia skargi Przysługuje PanilPanu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan, iżprzetwarzatie ran$ęffip h narusza RODO

Ktlegiqrn Anłliz C"kłrron
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1 Dz. U.,z ż0I8 r. poz. 917 ze zm.
2 Dz. IJ. z2018 r. poz. 1668.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 r. w sprawie ochrony osób
flzycnlych w związku zprzetwarzaniem danych ego przepĘwu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46N{E (ogólne roąorządzenie o ochronie danych), Urz" UE L 1I9 z 04.05.2016, str. I, zę zm


