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HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z
zakresem działania jednostki,
2. wskazać Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe
miejsce pracy,
3. wykazać się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie
nauki, dydaktyki i kształceniu młodej kadry naukowej oraz kierowania
zespołami badawczymi,
4. zostać, w drodze ogólnopolskiego konkursu, kierown ikiem jednego z
Zakładów wchodzących w skład Ka tedry Analizy Instrumentalnej .
Kandydaci zgłaszający się da konkursu przedkładają następujące dokumenty:
1. zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,
2. życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
3. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
4. wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej ( uwzględnieniem punktacji
określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną),
S. informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
6. proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
7. oświadczenie 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 . Dz. U.
z 2017 r.,poz. 2183 z późn o zm.), w związku z art . 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018
r. - Przepisy wprowadzające u s tawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018, poz. 1669).
8. i nformację o zatrudnieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w
in nych uczelniach wraz z podaniem stanowiska,
9. ośw i adcze n ie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego zw i ązanego
z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów,
10. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treśc ią "Zasad i t rybu postępowania
konkursowego poprzedzającego powierzenie pełn i en i a funkcji kierown ika" Załącznik nr 1 do Uchwały nr 128/2016 z dnia 21 .09 .2016 r. Senatu Sląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
11. 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.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1218 z
późno zm),
12. zgoda na przetwarzan ie danych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumentach dla potrzeb n i ezbędnych do realizacj i proced ury postępowania
konku rsowego zgodn ie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrany osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenie dyrektywy 95/ 46/WE.
13. wniosek awansowy,
14. ewentualne referencje lub opinie.

Śląski Uniwersytet

0'UrY'1 1Medyczny wKatowicach
Do konkursu nie może przystqpić:
1.
2.

3.

Osoba, kt óra nie s pełnia wa ru nków okreś lonyc h wart. 109 ustawy Prawo o
szko lnictwie wyższym.
Osoba, z którą rektor sz k oły wyższej z powodu przyczyn s tojący c h po stroni e
nauczyciela akademickiego rozw ią za ł zatrudnienie w drodze ustawowego
wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 pkt 3 - S, art. 125 i
126 ustawy Prawo o szkolni ctwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa
na podstawie art. 127 ust . 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Osoba, kt óra została ukarana karą dyscyplinarną, o któ rej mowa wart. 140 ust awy
Prawo o szkolnictwie wyższym, może przystąpić do konkursu dopiero po uplywie
okres u zatarcia kary dyscyplinarnej .
Podstawy prawne wskazane w pkt. 1·3 mają zastosowanie na podst. Art. 246 ust. 3 ustawy
z dnia 3 lipca 20 18 r. - Przepisy wprowadzaj ące u stawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 20 18 r, poz. 1669).

Termin przyjmowania zgłoszeń:

do 26 listopada 2018 roku

(decyduje data wplywu do Ś ląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
dolO grudnia 2018 roku
Dokumenty należy składać w Dzie ka naci e Wydzialu Farma ce utyczneg o z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Ś ląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, w zaklejonej kopercie z opisem "Konkurs na tunkqę kierownika Katedry

Analizy Instrumentalnej" -

imię

i nazwisko, adres do korespondencji.

W przypadku wyboru przez Ko mi sję Ko nku rsową nauczyciela akad emickiego ni e b ę dą cego
pracownikiem ~ ląski ego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, powołanie na funkcję
kierownika b ędzie m ożl i we j edynie w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na
stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogłoszen ie dotyczy,
zgodnie z art. 11 8 ustawy z dnia 27 lipca 200S r. Prawo o szkolni ctwie wyższy m (t.j . Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2183 z późn . zm.), w związk u z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy
wprowa d zające u stawę - Prawo o szkolnictwie wyżs zym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
Uczelnia nie zapewnia mieszka nia .
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1. Właśc iwe wyższe uczelnie
2. Wł aŚciwe izby zawodowe
3. Dziekanaty SUM w Ka towicach
4. Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
S. tablica ogłosze ń
6. strona internetowa www.sum.edu.ol
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HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać następujqce warunki:
1. posiadać co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania
jednostki,
2. wskazać Śląsk i Un iwersytet Medyczny w Katowicach jako podstawowe mi ejsce
pracy,
3. wykazać się odpowiedn imi osiągnięciam i zawodowymi w dziedzinie nauki,
dydaktyki i kształceniu mł odej kadry naukowej oraz kierowan ia zespołami
badawczymi.

Kandydaci zgłaszajqcy się do konkursu przedkładają następujące dokumenty:
1. zg łosze n i e udziału w p ostępowaniu konkursowym,
2. życiorys z u względn i e n ie m pracy naukowej i zawodowej,
3. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
4. wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (uwzg lędn i e ni e m punktacji
okreś l onej i potwierdzonej przez Bib li otekę Główną),
5. in Formację o dzia łal n ości w zakresie kszta łcenia młodej kadry naukowej,
6. proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
7. ośw i adczenie kan dydata w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodn ie z art.
119 ust. 2 ustawy z dn ia 27 li pca 2005 r. Prawo o szko lnictwie wyższym (t.j . Dz. U.
z 20 17 r.,poz. 2183 z późno zm.), w zwi ązku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018
r. - Przepisy wp rowadzające ustawę - Prawo o szkolni ctwie wyższy m i nauce (Dz. U.
z 2018, poz. 1669).
8. inFo rmację o zatrudnien iu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnie nia w
innych uczelniach wraz z podaniem stanowiska,
9. ośw i adczenie o wyrażeniu zgody na w liczen ie do minimum ka drowego związanego
z uprawnien iam i do prowadzenia kierunku studiów,
10. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią "Zasad i trybu postępowania
konkursowego poprzedzającego powierzenie peł n ienia Funkcji kierownika" Załączn i k nr 1 do Uchwały nr 128/2016 z dnia 21.09.2016 r. Senatu Ś lą skiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
11 . 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 .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1218 z
późno zm).
12 . zgoda na przetwarzanie da nych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumentach dla potrzeb n iezbędnych do realizacji procedury postępowan i a
konkursowego zgodn ie Rozporządze ni em Parla mentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenie dyrektywy 95/ 46/WE.
13. wniosek awansowy,
14. ewentualne reFeren cje lub opin ie.
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Do konkursu nie może przystąpić:
s pełnia warunków o kreś l o nych wart. 109 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym.
Osoba, z którą rektor sz k oły wyższej z powodu przyczyn s tojących po stronie
nauczyciela akademickiego rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego
wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 pkt 3 - 5, ar t . 125 i
126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa
na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolni ctwie wyższym .
Osoba, która została ukarana ka rą dyscyplinarną, o której m owa wart. 140 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym, może przystąpić do konkursu dopiero po upływie
okresu zata rcia kary dyscyplinarnej .

1. Osoba, która nie
2.

3.

Podstawy prawne wskazane w pkt. 1-3 maj ą zastosowanie na podst. Art. 246 ust. 3 ustawy
z dnia 3 lipca 2018 L - Przepisy wprowad zaj ące ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz.U. z 2018 r, poz. 1669).

Termin przyjmowania zgłoszeń:

do 26 listopada 2018 roku

(decyduje data wpływu do ~ Iąsk iego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
do 10 grudnia 2018 roku
Dokumenty n a l eży składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ~ Iąskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, w zaklejonej kopercie z o pisem " Konkurs na funkcję kierownika Zakładu

Analizy Instrumentalnej Katedry Analizy Instrumentalnej" korespondencji.

imię

i nazwisko, adres do

W przypadku wyboru przez Ko m isję Konku rsow ą nauczyciela akademickiego niebędą ce go
pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, powolanie na funkcję
kierownika będz i e możliwe jedynie w przypadku przystąpienia i wygrania konkursu otwartego na
stanowisko nauczyciela akademickiego w jednostce organizacyjnej, której ogloszenie dotyczy,
zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 27 lipca 2005 L Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 20 17 L,
poz. 2183 z późn o zm.), w zw iązku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 20 18 L - Przepisy
wprowadzające u stawę - Prawo o szkolnictwie wyż sz ym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).
Uczelnia nie zapewn ia mieszkania.
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