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Kolegium 
Analiz Ekonomicznych 

Oferta pracy – stypendium  

 

Nazwa jednostki: Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Nazwa stanowiska: Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta - stypendysty  

Liczba stypendiów: 2  

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. student/ka studiów doktoranckich lub student/ka szkoły doktorskiej w dyscyplinie ekonomia 

i finanse, 

2. wiedza z zakresu ekonomii pracy,  

3. wiedza z zakresu metod statystycznych, w tym w szczególności analizy historii zdarzeń, 

4. wiedza z zakresu modeli dla zdarzeń rekurencyjnych będzie dodatkowym atutem, 

5. znajomość pakietu STATA, 

6. znajomość pakietu R będzie dodatkowym atutem, 

7. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

8. chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej, 

9. umiejętność samodzielnej pracy, jak i w zespole. 

 

Opis zadań: 

Stypendyści (stypendysta/ka nr 2 oraz stypendysta/ka nr 3 wg wniosku projektowego) będą 

uczestniczyli w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie finansowanym w 

ramach konkursu Sonata Bis 8 ze środków NCN pn. „Bezrobocie rejestrowane jako nie-tradycyjna 

ścieżka dezaktywizacji zawodowej osób starszych. Analiza z wykorzystaniem danych wzdłużnych 

o wielokrotnych zdarzeniach” (UMO-2018/30/E/HS4/00335), kierowanym przez dr Ewę Gałecką-

Burdziak: 

1. Badanie ścieżek przywiązania do rynku pracy osób starszych w podziale na wybrane 

powody dezaktywizacji (emerytura, renta, wiek emerytalny, zasiłki i świadczenia 

przedemerytalne, pozostali) 

Szczegółowy zakres obowiązków Stypendystów: 

1. Badanie ścieżek przywiązania do rynku pracy osób starszych w podziale na wybrane 

kategorie – emerytura. 

2. Badanie ścieżek przywiązania do rynku pracy osób starszych w podziale na wybrane 

kategorie – renta. 

3. Badanie ścieżek przywiązania do rynku pracy osób starszych w podziale na wybrane 

kategorie - wiek emerytalny. 

4. Badanie ścieżek przywiązania do rynku pracy osób starszych w podziale na wybrane 

kategorie - świadczenia i zasiłki przedemerytalne. 

5. Badanie ścieżek przywiązania do rynku pracy osób starszych w podziale na wybrane 

kategorie – pozostali. 

6. Przygotowanie publikacji naukowej w języku angielskim. 
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Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS 

Termin składania ofert: 19 października 2020, 12:00 

Forma składania ofert: email 

Warunki zatrudnienia: 

Wyłonieni kandydaci będą otrzymywali stypendium przez 21 miesięcy (każdy) w wysokości 1500 

PLN miesięcznie (zwolnione od podatku). 

 

Dodatkowe informacje: 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, potwierdzenie 

statusu doktoranta. 

W drugim etapie rekrutacji Komisja Stypendialna zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną wybranych 

kandydatów/kandydatki. 

 

W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych ("Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 

celu rekrutacji zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

 

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: eburdz[at]sgh.waw.pl do dnia 19 

października 2020 godz.: 12:00.  

 

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów o 

wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury. 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 2 listopada 2020 r. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administrator Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w 

Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

2. Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 

z którym można skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Dane osobowe 

przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest: 

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO 1  (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy); 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w 

przypadku dobrowolnego podania danych osobowych). 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie związanym z rekrutacją w 

celu realizacji umowy, określonym w ogłoszeniu o zawarcie umowy stypendialnej, 

jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez 

Państwa innych danych jest dobrowolne. 

4. Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane do 

czasu zakończenia projektu i przez czas niezbędnej archiwizacji.  

5. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe  zostaną ujawnione Narodowemu 

Centrum Nauki w związku z organizacją i rozliczeniem konkursu SONATA BIS. 

Poza tym przypadkiem, Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady ujawniane 

innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, 

dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania 

poufności przetwarzanych danych. 

6. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji Na podstawie 

Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7. Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W 

zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie 

będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  

zm. 


