Białystok, dnia 28.07.2021 r.

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu w Białymstoku
ogłaszają konkurs
na stanowisko
asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse,
w Katedrze Ekonomii Politycznej,
w Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej
Wydziału Ekonomii i Finansów
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z późn. zm. (Dz.U. 2021, poz.
478), a także dodatkowe kryteria, tj.:
-

ukończyły studia wyższe magisterskie w dziedzinie nauk społecznych, w
dyscyplinie: ekonomia i finanse oraz uzyskały tytuł magistra,
wykazują zainteresowania tematyką badań prowadzonych w Zakładzie Ekonomii
Instytucjonalnej tj. ekonomią instytucjonalną lub ekonomią sektora publicznego,
wykazują dobrą znajomość języka angielskiego; preferowana jest znajomość
również innych języków obcych, a w przypadku cudzoziemców znajomość języka
polskiego na poziomie zaawansowanym w stopniu niezbędnym do prowadzenia
zajęć dydaktycznych na uczelni.

Zainteresowanych prosimy o złożenie następujących dokumentów:
-

-

-

-

podania do JM Rektora o zatrudnienie,
kwestionariusza osobowego i życiorysu naukowego,
odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z późn. zm. (Dz.U. 2021, poz.
478),
oświadczenia, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem
pracy w rozumieniu ustawy (art. 120 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce z późn. zm. (Dz.U. 2021, poz. 478),
innych dokumentów związanych z warunkami ogłoszonego konkursu (np.
dokument potwierdzający doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć
dydaktycznych na uczelni, wykaz publikacji, dokument potwierdzający znajomość
języka angielskiego),
oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych/RODO).

Termin zgłoszenia upływa dnia 30 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu nastąpi do dnia 27 września
2021 r.
Komisja oceniająca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z
wybranymi kandydatami w sytuacji, gdyby przegląd dokumentacji nie pozwalał na
jednoznaczne podjęcie decyzji.
Uniwersytet w Białymstoku zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez
podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
oferty.
Wymagane dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Ekonomii i Finansów
Uniwersytetu w Białymstoku, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63, p. 108.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa
20B, 15-328 Białystok.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za
pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl
3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane
stanowisko.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a
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 , art. 22Kodeksu
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia
konkursu.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym
zakresie jest dobrowolne.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

