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Kandydaci zgłaszający się do konk ursu powinni sp ełniać następujące warunki:
co najmniej stop i eń doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki.
Wskazać Śląs ki Un iwersytet Medyczny j ako podstawowe miejsce pracy.
Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki
i kształcen i a młodej kadry nau kowej oraz kierowania zespoł ami badawczymi.
Posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej
z profilem dz i ałan i a jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której ogłasza s i ę konkurs
zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 201 1 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracown ików na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podm iotach leczniczych niebędących przedsiębiorcam i (Oz. U. z 2011 r., nr 151, paz. 896)
oraz spełn i ać wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia.
Posiadać

Kandy daci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
w postępowaniu konkursowym
2. Życiorys z uwzg lędnien iem pracy naukowej i zawodowej
3. Prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy
4. OdpiS dokumentu potwie rdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
5. OdpiS dyplomu specjalisty
6. Wykaz osiągn i ęć w pracy naukowo-badawczej (z uwzg l ędnieniem punktacj i określonej
i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną)
7. Informację o działalności w zakresie kształcen i a młodej kadry naukowej
8. Proponowany prog ram rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs
9. Ośw i adczenie kandydata w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Oz. U. z 2012 r., poz. 572
ZpÓŹD. zm.)
10. I nformację o zatrudnien iu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych
1.

Zgłoszen i e udz i ału

uczelniach z podaniem stanowiska
11. Oświadczen i e kandydata o wy rażen i u zgody na wliczen ie do minimum kadrowego
związanego z uprawnien iam i do prowadzenia kierunku studiów
12. Ośw i adczenie kandydata o zapoznaniu s i ę z t reścią Zasad i trybu postępowania
konkursowego poprzedzającego powierzenie pełn i enia funkcji kierownika - Załączn i k nr 2
do Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
13. Zapytan ie 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 (t.j. Oz. U. z 2012 r., poz. 654)
14. Wniosek awansowy
15. Ewentualne referencje lub opinie
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Do konkursu nie może przystąpić:
Osoba, któ ra nie spełn i a warunków okreś l onych wart. 109 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Osoba, z któ r ą rektor sz k oły wyższej rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem
na postawie art. 124 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 124 ust. 2, art. 125 oraz bez wypowiedzen ia
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na podstawie art. 126 lub której stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127
ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa wart. 140 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, może przystąpić do konkursu dopiero po up ływie okresu zatarcia
kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń
do 27. 11,2016 r.
(decyduie data wpływu do Ślask i ego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Prze widywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

do 24.12.2016 r.

Dokumen ty na leży składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zaklejonej kopercie z opisem "Konkurs
na funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku", imię

i nazwisko} adres do korespondencji.
Uczelnia nie zapewnia mieszkan ia.
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumen tach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego
zgodnie
z U stawą z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.). Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z późno zm.)
Wyrażam zgodę
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