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Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
co naj mn iej stopień doktora zgodny z zakresem działan i a jednostki.
Ws kazać Ś ląsk i Uniwersytet Medyczny jako podstawowe miejsce pracy.
Wykazać się odpowiednimi osiągn i ęc i ami zawodowymi w dziedzin ie nauki, dydaktyki
i kształcen i a młodej kadry naukowej oraz kierowan ia zespołam i badawczymi.
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Kandydaci zgłaszający się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
w postępowaniu konkursowym
Życ i o rys z uwzględnien i em pracy naukowej i zawodowej
Prawo wykonywan ia zawodu - dotyczy lekarzy
Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
Odpis dyplomu specjalisty
Wykaz osiągn i ęć w pracy naukowo-badawczej (z uwzg l ędnieniem punktacji określonej
i potwierdzonej przez B i bliotekę Główną)
Info r mację o działalności w zakresie kształcen i a młodej kadry nau kowej
Proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs
Oświadczenie kandydata w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodn ie z art. 11 9 ust. 2
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572
zpóźn. zm.)
I nformację o zatrudn ieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych
uczelniach z podaniem stanowiska
Oświadczenie kandydata o wyrażen i u zgody na wticzen ie do minimum kadrowego
zw i ązanego z uprawnien iami do prowadzenia kierun ku studiów
Oświadczenie kandydata o zapoznaniu s i ę z treśc i ą Zasad i trybu postępowa n ia
konkursowego pop r zedzającego powierzenie pełn i enia fun kcji kierowni ka - Uchwała
nr 128/20 16 Sena t u Śląski ego Un iwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 21.09.2016 r.
w sprawie wprowadzenia "Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego
powierzenie pełnienia funkcji kierownika: katedry, kliniki; oddziału klinicznego, zakładu,
studium, kolegium, centrum".
Zapy tanie 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.j. Oz. U. z 2012 r., poz. 654)
Wniose k awansowy
Zgoda na przetwa rzan ie 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 opin ie
Zg ł oszen i e udziału

Do konkursu nie może przys tąpić:
Osoba, która nie spełnia warunków określonych wart. 109 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Osoba, z któ r ą 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 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 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 Patofizjologii Katedry Patofizjologii",
adres do korespondencji.

imię

i nazwisko,

W przypadku wyboru przez Komisję 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.

Otrzymuja:
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.Dl

