Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ogłasza ogólnopolski konkurs na obsadę stanowiska
Kierownika:
- Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej
- Katedry Biologii Ogólnej i Parazytologii
Ordynatora - Kierownika:
- Kliniki Otolaryngologii Oddziału Stomatologii
- Katedry i Kliniki Psychiatrycznej
- Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci – samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają :
- stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora
- specjalizację z odpowiedniej dyscypliny medycznej
- znaczny dorobek naukowy w zakresie wymaganej dyscypliny
- właściwe kwalifikacje zawodowe
- umiejętność samodzielnego kierowania w/w jednostką
- doświadczenie dydaktyczne
Wymagane dokumenty: (w 2 egz.)
1. Zgłoszenie udziału w konkursie
2. Deklaracja wyboru WUM jako podstawowego miejsca zatrudnienia w przypadku wygrania
konkursu
3. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej, naukowej i działalności w zakresie kształcenia
młodej kadry naukowej
4. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej / spis publikacji / oraz dorobek naukowy
poświadczony przez bibliotekę WUM.
5. Dokument stwierdzający posiadanie stopnia naukowego względnie tytułu naukowego i odpowiedniej
specjalizacji
6. Prawo wykonywania zawodu
7. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs
8. Zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca
zatrudnienia kandydata
9. Informację o zatrudnieniu w innych jednostkach – w przypadku zatrudnienia w innych uczelniach z
podaniem stanowiska
10. Co najmniej 2 opinie świadczące o kwalifikacjach zawodowych kandydata – dla osób ubiegających
się po raz pierwszy o zatrudnienie w WUM
11. Oświadczenie dotyczące zaliczenia do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do
prowadzenia kierunku studiów

Do konkursu nie może przystąpić:
1. Osoba, która nie spełnia warunków określonych w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
2. Osoba , z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie
nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia
lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 pkt. 3-5, art. 125 i 126 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)
lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
z późn. zm.)
3. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej
Dokumenty należy składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.04.2011r. u
Dziekana I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t.).

