U
M

Dziekan Wydzialu Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
40-752 Katowice, ul. Medyków 12
tcl. +48 (32) 208-8711 I f3X.+48 (32) 208-8843
rkucharski@sum.cdu.pl I www.sum.cdu.pl

Katowice. 14.04.2016 r.
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Dziekan
Wydzialu Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
oglasza konkurs na funkcję kierownika

Kliniki Neurologii Katedry Neurologii
Kandydaci zgłaszajqcy się do konkllrsll powinni spełlliać następujqce war/lilki:
l.
2.
3.

4.

5.

Posiadać

co najmniej stopieIl naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem
działania jednostki.
Wskazać Śląski Uni wersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce
pracy.
Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki,
dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami
badawczymi.
Pos iad ać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny
zgodnej z profilem działania jednostki organizacyjnej Uczelni , na kierownika której
ogłasza się konkurs zgodnie z § I ust. 1 Rozporządzenia Min istra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędąc yc h
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. , nr 151, poz. 896) oraz speł niać wymagal1l a
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Po s iadać dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci zgłaszajqcy się do konkllrsll przedkładajq
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zgłoszenie ud zia łu

w

postępowaniu

następujqce

dokUli/elity:

konkursowym.
Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej .
Prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy.
Odpis dokumentu potwierd zającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego.
Odpis dyplomu specjalisty.
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji
określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę GlÓwną).
7. Informacj ę o działalno śc i w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.
8. Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs.
9. Ośw iadcze nie kandydata w sprawie podstawowego miej sca pracy, zgodnie z art. 119
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 572 ZpÓŹIl zm.).
10. Informację o zatrudni eniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych
uczelniach z podaniem stanowiska

I I . Oświadczenie kandydata o v.'Yrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego
zwi ązan ego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studi ów.
12 . Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania
konkursowego poprzedzającego powier=enie pelnienia funkcji kiero\1'nika - Zalącznik
nr 2 do Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
13. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie. zgodnie z art. 6 ust. I. pkt 10 ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t. j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 654) .
14. Wniosek awansowy.
15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych
dok umentach 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 z późno zm.).
16. Ewentualne referencje lub opi ni e.

Do kallkursu nie może przystqpić:
l . Osoba, która nie spelni a warwlków okreś l onych wart. 109 ustav.'Y Prawo
o szkolnictwie v.'Yższym.
2. Osoba, z którą rektor szko ły wyższej rozwi ązał stosunek pracy za wypowiedzeniem na
postawie art. 124 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 124 ust. 2, art. 125 oraz bez wypowiedzenia
na podstawie art. 126 lub której stosunek pracy v.'Ygasł 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.

TermiII przyjmowania zgłoszeli: 14.04.2016 r. - 13.05.2016 r.
(decyduje data wplywu do Ślqskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
PrzewidywallY termiII rozpatrzellia zgłoszollych kalldydatur: do 23 maja 2016 r.
Dokumenty n a leży składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Ś l ąsk i ego
Uni wersytetu Medycznego w Katowicach w zaklejonej kopercie z opisem " Kol/kurs IW fUl/keję
KierowI/ika Klil/iki Neurologii Katedry Neurologii" imię i I/azwisko, adres do korespolldel/cji.
W przypadku wyboru przez Wydziałową Komisję Konkursową nauczyc iela akademickiego
niebędącego pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powołanie na funkcję
kierownika będzie możl iwe jedynie w przypadku przystąp ienia i wygrania konkursu otwartego na
stanowisko nauczyc iela akademickiego w jednostce organizacyj nej, której ogloszenie dotyczy,
zgodni e z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U.
z 20 12 r., poz. 572 z późno zm.).
Uczelnia nie zapewni a mieszkania.

Otrzy mują:

I Mini sterstwo Zdrowia
2 Mini sterstwo Nauki i Szko lnictwa Wyzszego
3 Dziekanaty SUM w Katowicach
4 Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
5 tablica o g ł os zeń
6 strona internetowa www. sum.edu.pl

