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D1i~ k an \\ }d,iału l~ka",ki~go z Oddział~m L~brsko- llentys~C7n~ m " 7.abrw
Śląs~ i~go Uni,,~rs, l~u \l od~C7nego" Kato',\ icach ogła,,,,, konkur; na runkcj~ kicrlm'nik>l

Studium Doktoranckiego
do konkursu po" inni ,~In i ać nasl~pująCc "arunki:
co najmniej slOpicil na uko") dol10m hab i lilOwan~go
2. "ska/at Sląski Un iwer;)let Mod)c7n)' " Kato" icach jako po,hta"o"~ mi~jsce prac}
3. wyka7.ac s ie odpo" 'ednimi osiągnięciami lawodowym i w dzied7inie nauk I od) dakt) ki

Ka ndydaci
l.

7glasLająC) si~

posiadać

KaTod) da~i Lgła,ujący ,i~ do ko nkut'iU prledl. ladtją na'lo:p ująe~ dokum~n1)"
l. 'glov~nie udLia ł" "I"-'>t~p,]\'an i u ko nkursowym
, L)ciof)~ z uwzględ ni eniem praC) nauko".j i llI"odo"ej
3. odpi, dok"mentu pot" i~rd7.ając~gO u7y'ikł" je stopnia lub t) lulu nauko" ~go
4. w}ka7. os i ągn i eć " prue) nauko"o-bada"uej (7 u""7gl~dnieTl i em punklacji okrdlonej
i 1"'1\\ ierdzon~j prn7 rlihliotel. ~ Głó" 1IlI)
5. prorouo"a ,, ) p"-'gmm roL"ojuj~dno,tki. której dot)e,) I..onku"
6. o';,,;"dcz~n i ~ kand~data" spro" i ~ p,,,hta''''''.go m;~jsca procy. 'godnie 7 art. 119 u,1. 2
USla,,) L dnia 2 7 lipca 2005 r. Pru"o" s7l.olnie",ic ")l.>z}m (Uz. U. z lO]2 r. po7 . 572
z póź:n. zm.)

7.
8.

9.
I O.
11.

12.
l)o

i" rormacj~ o zatrudni~niu " inn~eh jc'dno,tlach. " prz)padku zatrudnien ia", innych
uczdn iach 1. podanie m stano" ;,b
OŚ" iadezen i ~ land} data o zapoznan iu , ie 7 Irdci~ z",ad i lf) bu post~powan ia konkurso" ego
I"'przed7.ająccgo po" i cTZcni~ pdnienia fun~cji k;cr<",ni!:a - z,,1ą<;lJlik nr 2 do Statutu
Ślą,l. iego Uni,,~r;) l~u Med)c7negr> \\ Kato" ieach
zar}lani~ o ud,iclemc info""acji o ()';obi~. 19odnie , art. 6 u>l. 1 pl.l 10 UstaW) z dnia
2.t maja 2000 r. o Krajow~m Rejeslrlc Karnym (Uz. L . z 2012 r .. po7 654)
wn;"",k aw an<;o,,)
Zgoda na p"etwamtnie dan)eh o>obo")ch zawanych" pf7ed"a"ionyeh dok um~ntach dla
potm,b nieLb<;dnych do ",.li7.aeji procedUr") posl~po"an i a lonkursow~go 'godnie 7 Usta"ą
z dnia 29 .0g, I997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. L 2002 r, nr 10 1. poz . 926, pójn.
=.)
~"enmalne referencj. lub opini~

konkursu nic mOLe prL) stąpic'
1. osoba. która nic ,pc1nia "arunk""

określr>n~ch

" art, 109 usta",) l'mwo

° <7kolni,"'ie

")LsZ}m

reklor ,zko~ wY'-"-cj to'" iązał ,to>un~k prac, za wypo" ied7eniem na
an, 124 u" . I pkT, J i 4 OrM:on. 124 ust. 2. an o 125 OIW OCL "YI"'"iedzenia na
podsta" ie an o 126 łub której slOsun~k prac) w~ gasl L moc) pra"a na pod'taw i ~ ano 127 oSl.1
pkl. 1-6 usta",} Pra"" "l.ol"i",,, i~ "yż;zym
",oba 7

I.tórą

p("hla"i~

°

·1,

",oha. która w'lała ukarana kar~ d},c}r1ioamą. () której mowa \\ ano 1.. 0 u ,l~\-\} Prawo
o ,zkolnicNi~ \\;.hL}m. moje pr>~'tari< do konku,-.;u dopiero po upł}\\ie okrew 7.atarcia
kar) d:scyplo n anl~j.

T .>mIin pr" jmo\-\ ania 7gł"'7~n
30.03.2015 r. - 28.04.201 ~ r.
(d<'C,duj~
" ph wu do Słąskicgo L!ljwers\1e!U r.-'1ed,vn~g() w Katowicach)

data

L:;.O~.20 1 5

lJokum~m}

r.

nale./:) składać " D/i~k~nade \,,-dzialu Lekarskiego L Odd,ialem Leka""koDenty.tycznym w Zahrzu Ślą.kiego UDi\\crs~- I"u M~;.I~C/nego \\ Katowicach . Pl. Traug u ll~ 2.
41-800 7.ahl7.e" 7akl~jon~j koperci~ z opi""m .mi~ i mu"i,' o. adr<:< do korespondencji. dopis~k
..1(ollk",.. ilU f,,"~,jf 'i<m''''IIi''u Studium DoklO",ncMe/(u".
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