Warszawa, 28.03.2018 r.

OGŁOSZENIE
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza
/Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 118 a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
prawo o szkolnictwie wyższym oraz załącznika nr 1 do Statutu SGGW/

konkurs wieloetapowy na stanowisko:
profesora nadzwyczajnego naukowo-dydaktycznego
w dziedzinie: nauki społeczne lub humanistyczne
w dyscyplinie: pedagogika
w specjalności: pedagogika szkolna, resocjalizacyjna, rodziny.
na Wydziale Nauk Społecznych
w Katedrze Edukacji i Kultury.
O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby, które spełniają warunki określone w art.109 ust.1 i art. 114
ust. 1 ww. Ustawy oraz w Statucie SGGW:
- posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;
- mogą wykazać się wyróżniającym dorobkiem naukowym w reprezentowanej specjalności;
- mogą wykazać się udokumentowanym dorobkiem dydaktycznym;
- mogą wykazać się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych i są promotorem w przewodzie
doktorskim;
- mogą wykazać się dorobkiem organizacyjnym w zakresie nauki i dydaktyki oraz praktyką w
placówkach szkolnych i wychowawczych.
Wymagane dokumenty:
 podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 kopię dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego
profesora;
 autoreferat z elementami życiorysu;
 wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności;
 wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego wraz z informacją o kształceniu młodej kadry
/wykaz przewodów doktorskich/;
 oświadczenie informujące m.in. o:
- spełnianiu wymagań określonych w art. 109, ust. 1 ww. Ustawy;
- wyborze SGGW z dniem nawiązania stosunku pracy jako podstawowego miejsca pracy
w rozumieniu ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Ponadto osoby dotychczas zatrudnione na Uczelni składają:
 ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej.
Osoby spoza Uczelni składają dodatkowo:
 kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami;
 dokumenty poświadczające staż pracy oraz ostatnią ocenę okresową nauczyciela akademickiego
o której mowa w art. 132 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym jeśli takiej ocenie
w dotychczasowym miejscu pracy podlegali.
Wymienione dokumenty, opracowane wg wzorów, należy złożyć u Sekretarza Rady Wydziału Nauk
Społecznych, ul. Nowoursynowska 166, SGWW w Warszawa, bud. 4, p.22 (tel. 22 59 34710)
w terminie do dnia 27. 04. 2018 r.

Konkurs będzie składał się z następujących etapów:
a.
pierwszy – w ramach, którego nastąpi:
formalna ocena złożonych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu
konkursowym oraz wybór kandydatów kwalifikujących się do etapu II. Do II etapu
kwalifikowani są kandydaci, których oferty spełniają kryteria formalne a złożone dokumenty
poświadczające staż pracy oraz ocenę okresową nauczyciela akademickiego o której mowa w
art. 132 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym przemawiają za dopuszczeniem kandydata do
dalszego etapu konkursu.
b. drugi – na który składa się zasięgnięcie przez Komisję konkursową dodatkowych opinii o
kandydatach, w tym w szczególności w przedmiocie dorobku naukowego kandydatów w
formie pisemnej oceny dokonanej przez recenzentów z tytułem naukowym profesora, w tym
jednego spoza Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie reprezentujących tę
samą lub pokrewną dyscyplinę naukową oraz posiedzenie Komisji Konkursowej z udziałem
zaproszonych kandydatów (w przypadku jeśli do tego etapu zakwalifikuje się więcej niż jeden
kandydat). Etap drugi kończy się podjęciem decyzji przez Komisję Konkursową o
rozstrzygnięciu konkursu.
Po wyborze kandydata przez Komisję konkursową Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.
SGGW w Warszawie złoży do Rektora wniosek o zatrudnienie osoby wybranej w konkursie
zaopiniowany uprzednio przez Radę Wydziału. Po otrzymaniu wniosku Rektor przedłoży wniosek do
zaopiniowania przez Senat. Po uzyskaniu opinii Senatu Rektor podejmie decyzję o zatrudnieniu
kandydata.
Wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną ogłoszone w terminie 7 dni
od dnia podpisania przez Rektora umowy o pracę z kandydatem wybranym zgodnie z procedurą
określoną w niniejszym ogłoszeniu i Statucie SGGW w Warszawie na tablicy ogłoszeń Wydziału.
Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Edukacji i Kultury, tel.
22 59 347 22 bud. 35 pokój 214.
Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu przez Szkołę
Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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