Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Katowice, dnia 25.08.2014 r.
Znak: RP-1118-

/2014

ogłaszam konkurs na jedno stanowisko adiunkta
w Klinice Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii i Radioterapii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.09.2014 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl
OPIS:
do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 109 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 wraz z późn. zm.):
 posiada kwalifikacje określone w ustawie,
 ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
 korzysta z pełni praw publicznych
oraz spełnia wymagania w odniesieniu do stanowiska adiunkta
 posiada tytuł specjalisty zgodny z profilem jednostki oraz stopień naukowy doktora
 jest autorem lub współautorem przynajmniej 10 publikacji w czasopismach recenzowanych
(w tym minimum 5 prac oryginalnych, w których w przynajmniej 2 jest pierwszym
autorem),
 w dotychczasowym dorobku naukowym posiada publikacje oceniane łącznie na minimum
5 punktów w skali „impact factor”
Kandydat zgłaszający udział w konkursie winien złożyć:
1. pisemną deklarację wyrażającą chęć przystąpienia do konkursu adresowaną do Rektora,
w przypadku pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
zaopiniowaną przez kierownika jednostki organizacyjnej,
2. cv,
3. kwestionariusz
osobowy
dla
osoby
ubiegającej
się
o
zatrudnienie
(http://www.slam.katowice.pl/pliki.php),
4. kserokopię dyplomu (ukończenia szkoły wyższej, uzyskania stopnia naukowego doktora,
5. kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza,
6. zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24
maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 654),
7. oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 109 ust 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym (http://www.slam.katowice.pl/pliki.php),
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
tel. +48 (32) 2083555/2514964 | fax.+48 (32) 2083561
rektor@sum.edu.pl | www.sum.edu.pl

8. oświadczenie
dotyczące
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
(http://www.slam.katowice.pl.pliki.php),
9. oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w art. 118 ust. 7 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym (http://www.slam.katowice.pl/pliki.php),
10. oświadczenie, że w razie zakwalifikowania do zatrudnienia w wyniku niniejszego
konkursu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem
pracy
w
rozumieniu
ustawy
–
Prawo
o
szkolnictwie
wyższym
(http://www.slam.katowice.pl.pliki.php),
11. ewentualne inne dokumenty:
 wykaz pełnych publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW,
 posiadane certyfikaty
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na jedno stanowisko adiunkta w Klinice Chirurgii Onkologicznej
Katedry Onkologii i Radioterapii
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu
oraz podaniem: imienia, nazwiska, adresu kontaktowego pod adresem:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
tel. 32 20-83-549, 32 20 83 583, 32 20 83 570.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego)
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 16 września 2014 r.
Informacje odpowiednio:
- o dopuszczeniu do II etapu postępowania ze wskazaniem terminu i miejsca przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej albo
- o pozostawieniu ofert bez rozpoznania z uwagi na niespełnienie określonych ogłoszeniem
wymagań zostanie przekazana kandydatowi na piśmie.
Informację o wynikach konkursu kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania
konkursowego mogą pozyskać drogą telefoniczną pod wyżej wskazanymi numerami telefonów.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie zapewnia mieszkania.

REKTOR
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Informuję, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.)
administratorem danych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.
Cel zbierania danych: rekrutacja /zatrudnienie pracownika. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

∗

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:
•
•

w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania tzw. Zaświadczenia o niekaralności możecie Państwo uzyskać pod
adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/
Wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajduje się na stronie:
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/wykaz_punktow_informacyjnych_krk.pdf
Wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego np.:
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
ul. Andrzeja 16/18, 40-957 Katowice, tel. (32) 60 70 591
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach
ul. Kościuszki 15, 40-100 Gliwice, tel. (32) 33 80 016
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej
ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (33) 49 90 488
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, tel. (34) 36 84 490

