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Ekonometria

Zadania/Rola w zespole
W zakresie dydaktyki będzie prowadził zajęcia z ekonometrii po polsku i po angielsku. Będzie
również brał aktywny udział w prowadzeniu badań naukowych z ww. zakresu.

Wymagania
Wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych i/lub nauk ścisłych (np. matematyki)
oraz doktorat z ekonomii. Doświadczenie badawcze w zakresie ekonomii z wykorzystaniem
metod ekonometrycznych i statystycznych potwierdzone publikacjami.

Dokumenty
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do
Prorektora ds. nauki, do którego należy dołączyć:
•
•
•
•
•
•

kwestionariusz osobowy
CV (w jęz. pol. i ang.)
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
odpis dyplomu doktorskiego (lub potwierdzona data obrony)
lista osiągnięć naukowych oraz wykaz publikacji naukowych
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

10.2017

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

02.10.2017

Zgłoszenia proszę przesłać na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub składać osobiście w pok. 517, budynek
Wydziału Zarządzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79, Gdańsk.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że
administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

