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Kandydaci zgłaszajqcy się do konkursu powinni spełniać następujqce warunki:
DZIE KAN

prof. dr hab. n, med.
l iln t lejda
tet. Ha ]2) 208·86-63
fax (+48 32) 2Sz.s0·1O

1.
2.
3.

Posiadać

co najmniej stopień doktora zgodny z zakresem dz iała nia jednostki.

Wskazać Śląsk i Uniwersy tet Medyczny jako podstawowe miejsce pracy.
Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki
i k sz tałcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespoła m i badawczym i.

jzejda@sum.edu.pl

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają
PRODZIEKAN
ds. Studenckich

prof. dr hab, n. med.
Jerzy Woj nar

tel. H8 32) 208·86-6]
fax H8 ]2) 252·80·10
jwo jna r@sum,edu.pl

1.
2.
3.
4.
S.
6.

PRODZIEKAN

ds. działaln ości
naukowo-badawczej
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Witek

tel. H8 32) 208·86-71
fax (+48 32) Z52-80·10
awitek@sum.edu.pl

PRODZIEKAN

ds.

k ształcenia

wiezyku

angielskim

dr hab. n. med.
Ma rek Waluga
tel. (+48 32) 208·86-89
fax H8 32) 252-80-10
mwaluga@sum.edu,pl

7.
8.
9.

następujące

dokumenty:

Zgłoszenie udz i ału

w pos tęp owaniu konkursowym
Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej
Praw o wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy
Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
Odpis dypłomu specjalisty
Wykaz os i ąg nię ć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględ n ieniem punktacji określonej
i potwierdzonej przez Bibliotekę G łówną)
Inform ację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej
Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs
Oś wia dczenie kandydata w sprawie podstawowego m iejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (I. J. Dl. U 12012 f., poz. 572
zpóźn.

zm.)

10. I nforma cję o zatrudnieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudn ienia w innych
uczelniach z podaniem stanowi ska
11. Oświadczenie kan dydata o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego
zwi ązan ego z uprawnieniam i do prowadzenia kierunku studiów
12. Oświadczenie kandydata o zapoznan iu się z treścią Zasad i trybu postępowania
konku rsowego poprz edz ającego powierzenie pełnienia funkcji kierown ika - Załączn ik nr 2
do Statut u Śląski ego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
13. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodn ie z art. 6 ust. 1, pkt 10 ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (I.j. 0/. U L 2012 f., poz. 651)
14. Wn iosek awansowy
1S. Ewentualne re ferencje lub opinie

Do konkursu nie może przystqpić:
1.
2.

3.

Osoba, która nie spe łn ia warun ków okreś l ony ch wart. 109 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Osoba , z którą rektor szkoły wyższ ej rozwiązał 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 pod stawie art. 126lub której stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127
ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym.
Osoba, która zostala ukara na karą dyscyplinarną, o której mowa wa r t. 140 ustawy Prawo
o szkol nictwie wyższym, może przystąpić do konku rsu dopiero po upływie okresu zatarcia
kary dyscyplinarnej.

Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach

Termin przyjmowania zgłoszeń
do 10.11.2016 r.
(d ecyduie data wpływu do Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
do 05.12.2016 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydzialu Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zaklejonej kopercie z opisem "Konkurs
na funkcję Kierownika Studium Doktoran ckiego", imię i naz wisko, adres do korespondencji.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych

dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego
zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych It.i Oz. U z 2002 r. nr 101, poz.

926 z późno zm.)

"

Otrzymuią;
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właściwe

uczelnie wyższe
izby zawodowe
Dziekanaty SUM
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych SUM
tablica og l oszeń
strona internetowa www.sum .edu.pl
właśc i we
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