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Dziekan
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego U niwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na funkcję kierownika
Oddziału

Klinicznego Urologii
(nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni)

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujqce warunki:
I.

Posiadać

co najmniej

stopień

doktora habilitowancgo zgodny z zakresem

działania

jednostki.
2. Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny jako podstawowe miejsce pracy.
3. Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki ,
dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołan1i
badawczymi.
4. posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny
zgodnej z profilem działania jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której
ogłasza się konkurs zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 L W sprawie kwalifikacji ,,"ymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 L, nr 151 , poz. 896) oraz spełniać wymagania
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kandydaci zgłaszajqcy się do kOllkursu przedkładają

dokumenty:

w postępowaniu konkursowym
2. Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej
3. Prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy
4. Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
5. Odpis dyplomu specjalisty
6. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji
określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną)
7. Informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej
8. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs
9. Zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej
właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata
10. Deklarację w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 L, poz. 572
z późno zm.)
11 . Informację o zatrudnieniu w ilmych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych
uczelniach z podaniem stanowiska
1.

Zgłoszenie udziału

następujqce

o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego
z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów
13. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania
konkursowego poprzedzającego powierzenie pełnienia funkcji kierownika - Załącznik
nr 2 do Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
14. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 LISt. L pkt 10 ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 654)
15. Wniosek awansowy
16. Ewentualne referencje lub opinie
12.

Oświadczenie

Do konkursu nie może przystąpić:
l. Osoba, która nie spełnia warunków określonych wart. 109 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym
2. Osoba, z którą rektor szkoły wyższej z powodu przyczyn stojących po stronie
nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego
wypowiedzenia łub bez wypowiedzenia na postawie art. 124 pkt 3-4, art. 125 i 126
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na
podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
3. Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 140 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, może przystąpić do konkursu dopiero po upływie
okresu zatarcia kary dyscyplinarnej

Termin przyjmowania zgloszell

do 11.04.2014 r.

(decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Przewidywany termin rozpatrzellia

zgłoszollych

kandydatur

do 06.05.2014 r.

Dokumenty należy skladać w Dziekanacie Wydzialu Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zaklejonej kopercie z opisem "Kol1kurs l1a fUl1kcję

Kierowl1ika

Oddziału

Klil1icznego Urologii",

imię

i nazwisko, adres do korespondel1cji.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
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 .08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)

Otrzymują :

I Ministerst\\o Zdrowia
2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3 Dziekanaty SUM w Katowicach
4 Dzial ds. Pracowniczych i Socjalnych
5 tablica ogloszeń
6 strona internetowa WWW.sul11 .cdu.pl

