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Dzieka n
W)'dzialu Nauk o Zdro\\ iu \\ Kat owi cac h
Ś ląs ki ego Uniwcrsytt.'lu Medycznego w K:lI owic:ICh,
oglasz:l konku rs na funk cj ę kierownika
Za kł a du

Kinezy te ra pii i Metod Specj alnych
KUlcdry Fizjot crnpi i

Kandydaci zglaszajqc)' sir do kOllkursu powilllli sp ełniać Iwslfpujqce w(",mki:
I. Posiadać co najmn iej stop ień doktora zgodny Z zakresem d zia łania jednostki.
2. Wskazać Śląski Uniwersytet Med yczny jako podstawowe miejsce pracy.
3. Wykazać się odpowiednimi os iągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki.
dydaktyki i ksztalcenia młodej kadry naukowej oraz kiero\\ania zespo łami
badawczymi.
4. Po s iadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

K(lIul)'dllci zglllszlIjqcy S;f do konkursu przedklflfllljq mlstf pujqce doku",elll)':

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zgłoszenie ud z iału

\\

postępowaniu

konkurso\\) m.
Życ iorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej.
Prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy.
Odpis dokumentu pol\\ierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
Odpis dyplomu specja li sty.
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo.badawczej (z uwzględnieniem punktacji
okre ś lonej i potwierdzoncj przez Bib l iotekę Gl6wną).
7. Infomlację o działalno śc i w zakresie kształcenia młodej kadry naukowcj.
8. Propono\\any program rozwoju jednostki. której dotyczy konkurs.
9. Oświadc ze nie kandydata w spra\\ie podstawowego micj sca pracy. zgodnie z ano 119
usl. 2 ustawy z dn ia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkoln ictwie wyzszym (t. j. D::. U.
:: 20/2 r .. po:. 572: pó=n. ::m.).
10. Infomlację o zatrudnieniu w inn) ch jednostkach. w przypadku zatrudnien ia w innych
uczelniach z podanicm stano\\i ska
11. O świadc ze n i e kandydata o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowcgo
związanego z uprawnicniami do prowadzenia kierunku studiów.

12. Oswiadczenie kandydata o zapoznaniu SIę z trescią Zasad i lIybu posfępmr(lI1ia
konkursowego popr=ed=ajqccgo jJOIrier=enic pe/nienia funkcji kicrOll'l1ika - Zalącznik
nr 2 do Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego \\ Kato\\ icach.
13. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie. zgodnie z art. 6 liSI. l. pkt 10 ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karn) m (I. j. D=. U. =20/2 r .. po=. 65-1).
14. Wniosek awansowy.
15. Ewcnlllalnc rcferencje lub opinie.

Do konkursu nie może przystqpi(::
1. Osoba. która nic spełnia warunków określonych wart. 109 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyzszym.
2. Osoba. z którą rektor szkoly wyższej rozwiązal stosunek pracy za wypowiedzen iem na
postawie art. 124 usl. 1 pk\. 3 i 4 oraz arl. 124 ust. 2. art. 125 oraz bez wypowiedzenia
na podstawie art. 126 lub której stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie
art. 127 usl. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwi e wyższym.
3. Osoba. która została ukarana karą dyscyplinarną. o której mowa wart. 140 ustawy
Prawo o szko lnictw ie wyższym. może przystąpić do konkursu dopiero po upływ i e
okresu zatarcia kary dyscyp li narnej.

TermiII przyjmowania zgloszelj
(deąduje dala \l'p/\'lI'lI do Ślaskiego UniwerSWel/ł Medvc=nego
Przewidywany termin rozPatrzenia zgloszonycll kal/dydatur

\I'

do J2marca 20/6 r.
K(lIoll'icach)
do 3/ marca 20/6 r.

Dokumenty należy skladać \\ Dzidanacie Wydziału Nauk o Zdro\\ iu \\ Kato\\ icach Śląskiego
UlliwCrS)1etu Medycznego \\ Kato\\icach \\ zaklejonej kopercie z opisem .. Kouk"rs mI f,,"kcję

Kierowllika Zakład" Kinezy/erapii i Me/od Specjalllydl Katedry Fizjo/erapii"
do korespondellcji.

imię

i IUlzK';Jiko, adre.\·

Ucze lnia nic zape\\nia mieszkania .

•

Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumentach dła potrzeb niezbędn)ch do reali7.acji procedury postępowania konkurso\\ego zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 f. o ochronie danych osobowych (I. j. D:. U. : 2002 /". /1/" 101. po:. 926:
pÓ:/1. =m.).

OtfZ) rnują:

I Minislcrsl110 Zdrollia
2 DLid.anat~ SUM II Kalollicach
3 Dliał ds. l'racO\lnicl)ch i Socjaln)ch
4 tahlica ogloslcń
5 strona intemt'lO\lil II ""II .sum.cdu.pl

