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Wyd z iał

Dziekan
Lekarskiego w Katowicach
Śląs k iego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ogłasza konkurs na Funkcję kierownika
Wydziału

Lekarski
w Katowicach

Za kładu Kardiologii Inwazyjnej i Elektroka r diologii III Kat edry Kardiologii

(nazwa jednostki organizacyjnej Uczeln i)

40-752 Katowice

ul. Medyków 18
ww.sum.edu.pl

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
DZIE KAN
proF. dr hab. fi . med.
Jan E. Zejda
tel. (+48 32) 208-86-63
fax (+48 32) 252-80-10

1.
2.
3.

jzejda@sum.edu.pl

4.

PRODZIEKAN

ds. Studenckich
proF. dr hab. n. med.
Jerzy Woj nar

tel. (+48 32) 208-86-53
Fax H8 32) 252-80-10
jwojnar@sum.edu.pl
PRODZIEKAN

ds. dz ialalności
naukowo-badawczej

proF. dr hab. n. med.
Andrzej Witek
teL (-+48 32) 208-86-71

Fax (+48 32) 252·80-10

awitek@sum.edu.pl

PRODZIEKAN

ds. ksztalc(>nia wj ęzyku
angielskim
dr hab. n. med.

Marek Waluga
tel. (+48 32) 208·86-89
fax (+48 32) 252-80-10

Pos i adać co najmniej stopi e ń doktora zgodny z zakresem działania jednostki.

Wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny j ako podstawowe m iej sce pracy.
Wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie nauki, dydaktyki
i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespo ł ami badawczymi.
Posiadać tytuł specj alisty lub specjalizację drug iego stopn ia w dziedzinie medycyny zgodnej
z profilem dz i ałan i a jednostki organizacyjnej Uczelni, na kierownika której og łasza się konkurs
zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Min istra Zdrowia z dnia 20 lipca 20 11 r. w sprawie
kwalifikacji wy maganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w pod m iotach leczniczych niebędących przeds i ębiorcami (Oz. U. z 20 11 r., nr 151, poz. 896)
oraz spełniać wymagan ia Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11 .

mwa luga@sum.edu.pl

12.

13.
14.
15.

16.

Zgłosz e nie ud z iału w postępowaniu konkursowym

Życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej
Prawo wykonywania zawodu - dotyczy lekarzy
Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
Odpis dyplomu specjalisty
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnien i em punktaCji określonej
i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną)
I nformację o dzia ł alności w zakres ie kształcenia m ł odej kadry naukowej
Proponowany prog ram rozwojujednostki, któ rej dotyczy konkurs
Ośw i adczenie kandydata w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodn ie z art. 119 ust. 2
us t awy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. / Oz. u. z 2012 r., poz. 572
zpóźn. zm.)
I nformację o zatrudnieniu w innych j ednostkach, w przypadku zatrudn ienia w innych
uczelniach z podaniem stanowiska
Oświadczenie kandydata o wy rażen i u zgody na wliczenie do min imum kadrowego
związanego z uprawnieniami do prowadzen ia kierunku studiów
Ośw i adczenie kandydata o zapoznaniu się z t reśc i ą Zasad i trybu postępowania
konkursowego poprzed z aj ącego powierzenie pełnienia fun kcji kierownika - Uchwała
nr 128/20 16 Sena tu Ś ląskiego Un iwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21.09.2016 r.
w sprawie wprowodzenia "Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzajqcego
powierzenie pełnienia funkcji kierownika: katedry, kliniki; oddziału klinicznego, zakładu,
studium, kolegium, centrum".
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 10 ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t./ Oz. U. z 2012 r., poz. 654)
Wniosek awansowy
Zgoda na przetwarzanie 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)
Ewentualne referenCje lub opinie
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Do konkursu nie może przystąpić:
Osoba, która nie spełnia warunków określonych wart. 109 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Osoba, z którą rektor szkoły 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 wypowiedzenia
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 upływie okresu zatarcia
kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń
do 03. 12.2017 r.
(decyduie data wpływu do Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur

do 01.01.2018 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zaklejonej kopercie z opisem "Konkurs
na funkcję Kierownika Zakładu Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii 11/ Katedry
Kardiologii", imię i nazwisko, adres do korespondencji.
W przypadku wyboru przez Kom isję Konkursową nauczyciela akademickiego niebędącego
pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, powołanie na funkcję
kierownika będzie możliwe jedynie w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu
otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której
ogłoszenie dotyczy, zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późno zm.).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
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Otrzvmuja:
1. właściwe uczelnie wyższe
2. właściwe izby zawodowe
3. Dziekanaty SUM
4. Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych SUM
5. tablica ogłoszeń
6. strona internetowa www.sum.edu.pl
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