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Kandydaci zgłaszająC} ,i~ do konk",," po\\ inoi spełniać na-'{~pujące "arunki:
l. po,iadać co najmniej stopień nauko,,> doktora habilito\\anegu Lg<xln) L Lalre,cm dzialania
jcdnO<lki
2. "skazać Śląski Uniwer,) Icl Mcd) e/~~ " Kalowicach jako rx><i'lawOw" mi~j,c~ pm,,~
3. W)l.alać , ic odpowiedn imi o<iągni~iami zawodo")mi II dLi.odzinic na(,ki. d:daktyki
i k<ztalc~nia mlodej bdr: nauk,,"cj onu kiemw ania 7e,jlOłam i badawcZ)"Jll i
4. posiadać l)I UI ,pccjali,l: lub ,pccjali7acj( drug i ~go 'top nia w dzi..,jzini~ m~d)""n) ąwncj l
profilem d7 i alaniaj~dnoslki organizac)j",j UCLdni. na kic"""lik~ I.rórcj ogla'7a sie konl.uf'i
zgodni~ z § I usl. I R"Lpor"ldLCnia Mi"iwll 7drowia 7 dnia "O lil"'a 201 I r. " spralli~
k"alifikacji wymaganych od praco"nik"" na l"',zcLąóln)ch [wlaj"ch >lano" i,1. prac) \I
rx><imiorach lecmicL)ch nid..;dąe)eh prlCdsi,biorcami (07. tJ. ,lO I I r.. nr 15 1. poL. 8'16)
",u ,pełn ;ać ")"Jllagania 'arodow~go f ...,duszu Ld",,, ia .

Kandydaci zgłaszając) si ę d" k"nku!>u prLcd\.!ad'ją nasl,pująCc dokumenty·
I. 19l0>7cnic ud7iału w pO'I~l"'waniu konku=,,)m
1. tycio!)-, ~ uW·Ig l~dni~ni~m pmc) nauko"ej i .al"odo\\cj
3. pra\\o ") I..on)''' ania 7a" odu
4. odpis dokum~ntu pol\\ ierd.aljąc~go U~) ,lanie ,topnia lub t) I<llu " auko"e~o
S. odpi, d) plomu 'p"'cjalisl)
6. Wykal o>iągni><, " pracy nauko\\o-bada\\czej (z u\\Z)I:lędni""icm pUl\k lacjl określ onej
i pornierdzonej przn Bibliot~k~ Głó"ną)
7. inforn>acj~ o dliałalności " 7ak""i" hztak~nia m łodej kad", naukowej
g. propo nowany progmm roz" oju j~dn"'tki, której d()\~ "~) konku!>
9. oś"iadcz~ni. kand)dat" " >pr."ic pod>ia"ol-lcgo miejsca praC). 7godnie 1 alt. 119 usl _ 2
uSlaw) 7 dnia 27 lipca 1005 r. Prawo o ".kolnicl"i. wyższym (Uz. U. z 1011 r. poL. 572
z różn. zm.)
10. infom\acj~ o lalrudnie1liu \I innych j~dno<lkach. w przypadku zalrudni~n i a " innych
ucz~l niach, podaniem stano" isb
II. oś"iadczcnie hnd)data o ,,)ra;-cniu 7god} na" l ic7eni~ do minimum kadrow~go związan~g:o
z uprawnieniami do pro" adzel\ia ki~runk. studió"
12. o~" iade~cl\ i e '- and) dala o 7apoznaniu sic 7 lreścią 7a'<3d i II") hu I"'sl,j>Owa n ia ko nkurso" ego
I"'Przedzając~go po"ierz~nie pełnienia funkcji kiero"nika
lal~cmi~ nr 2 do S\a\UIU
Śląskieg:o Uni'",'!»lclu Mcd)cmcgo II Kalo"icach
IJ lap)tani. o ud7i~'~nie informacji n osobie. zgodni. z alt. (, u>1, I pkt 10 USIUII) L dniu
24 maja 2000 r. o Krnjo,,)m RCjC;trlC Kam)rn (Dl.. U. ~ 20 12 r.. 1"'7. 654)
14, "0;0><;1. aIl3"WW)

15.lguda na prlCl\\"r7anic dan~ch osobo,,~"h ta"a~ch" puc<hc",i<ln~"h do/..lInM.'nTach dla
polr""b niC7~nych do l'I'alivt<.j' pro.;OOJI) I""(~p""ania lonl.u"","c~ 7~ndn,C l Lsta"~
z dnia 29,08,1997 r. O nchmn,( d3n~th ll>Obu\\~~h (Ild' z100~ r. nr 101. p.u 9~6 Il'l>7n.
lm.)

16 e\\cmualne rckn:ncjc luh "Pin,,,
O<l konkursu nie moLe pr,),ląpić:
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2, osoba.' ~ lórą reklor .,l.nI} ")I.>uj rU''''~llIl .I10> I1ncl. prac) za 1I)P<!II,,·,I/C'Hc m na
p<)d\l"\\ie an. 124 ust. I ph 3 i~. art. 124 u.l. ~. an, 125 Orlli bel ">r~o'''cdze", a na
p<)d5t." ie ano 126 lub ltórej w"u~k pra::~ "H,-",ł , moc) rrn" a n. rod'la\\ t~ 3n, 1:7 u,U
pl.l, 1-6 u5taw~ Pra" o o .d"lniCl\\ ie \\) 6') I"
3 <."I5Oha. l t<ira ZOS131a ula""", u~ d)>'"plinamą. " lton.j mo"a "an 140 u<!a\\~ I'ra""
"~d,,lnich.ic \\)~·m. mnl. ]1fl)~t.ąp': do luru.u ... u OOp,cm ł'" upl)",,, ol.n..~u ala""a
!.al) d)!>C)plirta/1lCj

T ~'TnTin prl) j""-,,,an ia >:gIO'lun
U .04.20 16 r. - 13.05.21116 r.
(mI duje data "pI\'\\V do Śląskiego l" ni"S'I'-. le(u i\1cd's:zncgo \\ Kato" il:ashl
3U.U3..1016 r.
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