0..urn

+

Slijski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Znak: RDLD·1118/1/5/2018

Wydziai
Lekarski z Oddziaiem
Leka rsko-Den tystycznym
wZabrzu

Zabrze / 22.03.2018

Dziekan Wydzia!u Lekarskiego z Oddzia!em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
SlCjskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach og!asza konkurs na funkcj~ kierownika

Studium J~zyk6w Obcych
PI. Traugutta 2
41 ·800 Zabrze
www.sum.edu.pl
DZIEKAN
prof. dr hab. n. med.
Maciej Misio!ek
tel. (+48 32) 370·52·80
fax (+48 32) 370·52·43
dzieka n,wlz@sum.edu.pl
PRODZI EKAN DS. STUDENCKICH
dr hab. n. med.
Alicja Grzanka
tel. (+48 32) 370·52·88
fax (+48 32) 370·52·43
dziekzab@sum .edu.pl
PRODZIEKAN
prof. dr hab. n. med.
S!awomir Kasperczyk
tel. (+48 32) 370·52·92
fax (+48 32) 271·26·41
skasperczyk@sum.edu.pl
PRODZIEKAN
prof. dr hab. n. med.
Jacek Kasperski
tel. (+48 32) 370·52·80
fax (+48 32) 370·52·43
dziekzab@sum.edu.pl

HR EXCELLE\JCE IN RESEARCH

Kandydaci zg!aszajCjcy si~ do konkursu powinni spe!niac nast~pujCjce warunki:
1. posiadac co najmniej stopien naukowy doktora zgodny z zakresem dzia!ania jednostki
2. wskazac SlCjski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy
3. wykazac si~ odpowiednimi osiCjgni~ciami zawodowymi w dziedzinie nauki i dydaktyki
Kandydaci zg!aszajCjcy si~ do konkursu przedk!adajCj nast~pujCjce dokumenty:
zg!oszenie udzia!u w post~powaniu konkursowym
zyciorys z uwzgl~dnieniem pracy naukowej i zawodowej
odpis dokumentu potwierdzajCjcego uzyskanie stopnia lub tytu!u naukowego
wykaz osiCjgni~c w pracy naukowo-badawczej (z uwzgl~dnieniem punktacji okreslonej
i potwierdzonej przez Bibliotek~ G!6wnCj)
5. proponowany program rozwoju jednostki, kt6rej dotyczy konkurs
6. oswiadczenie kandydata w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust.
2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (tekstjedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1842 z p6Zn. zm.)
7. informacj~ 0 zatrudnieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych
uczelniach z podaniem stanowiska
8. oswiadczenie kandydata 0 zapoznaniu si~ z tresciCj Zasad i trybu post~powania
konkursowego poprzedzajCjcego powierzenie pe!nienia funkcji kierownika - Za!Cjcznik
Nr 1 do Uchwa!y Nr 128/2016 z dnia 21 wrzesnia 2016 r. Senatu SUM
9. zapytanie 0 udzielenie informacji 0 osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia
24 maja 2000 r. 0 Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654)
10. wniosek awansowy
11 . zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach
dla potrzeb niezb~dnych do realizacji procedury post~powania konkursowego zgodnie
z UstawCj z dnia 29.08.1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z p6Zn. zm .)
12. ewentualne referencje lub opinie
1.
2.
3.
4.

Sl~ski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

Do konkursu nie moze przystijpie:
1. osoba, kt6ra nie spe!nia warunk6w okreslonych wart. 109 ustawy Prawo 0 szkolnictwie
wyzszym
2. osoba , z kt6rij rektor szko!y wyzszej rozwiijza! stosunek pracy za wypowiedzeniem na
podstawie art. 124 ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 124 ust. 2, art. 125 oraz bez wypowiedzenia na
podstawie art. 126 lub kt6rej stosunek pracy wygas! z mocy prawa na podstawie art. 127
ust.1 pkt. 1-6 ustawy Prawo 0 szkolnictwie wyzszym
3. osoba, kt6ra zosta!a ukarana karij dyscyplinarnij, 0 kt6rej mowa wart. 140 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyzszym, moze przystijpic do konkursu dopiero po up!ywie okresu zatarcia
kary dyscyplinarnej.

Termin przyjmowania zg!oszen 23.03.2018 r. - 23.04.2018 r.
(decyduie data wp!ywu do Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
Przewidywany termin rozpatrzenia zg!oszonych kandydatur :

do 14.05.2018 r.

Dokumenty nalezy sk!adac w Dziekanacie Wydziatu Lekarskiego z Oddziatem LekarskoDentystycznym w Zabrzu Sl,!skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
PI. Traugutta 2,41-800 Zabrze w zaklejonej kopercie z opisem: imi~ i nazwisko, adres do
korespondencji, dopisek "Konkurs na funkcj(f kierownika Studium J(fzyk6w Obcych" .

UWAGA!

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
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