
REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
rM. KARoLA MARCTNKowsKTEGo w pozrvnr.riu

Collegium Maius
ul. Fredry 10,61-701 poznan
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Poznart, dnia 02.05.201g r,

DSP- 6431 18

REKTOR
uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w poznaniu oglaszakonkursna stan owis ko adiunkta (praco wnik naukowo _ dydakt"yczny)

w Katedrze i Klinice Ortopedii Szczgkowej i Ortodoncji
na Wydziale Lekarskim II

Zgloszenie do konkursu winno zawieral:
- deklaracjg przyst4pienia do konkursu
- zyciorys, kwestionariusz osobowv
- odpis dyplomu
- zaSwiadczenie zpoprzedniego miejsca pracy ]

- o{n1s posiadanej specjalizacji 
r

Do wiadomoSci:

l. Dziekan WLII
2. Kierownik Katedry i Kliniki

Tykarski

- odpis nadania stopnia doktora 
]- w zwiqzku z wymogiem wskazanym w atl-. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.prawoi oszkolnictwtewy2szym (t1.Dz,u'z2016r.,poz. 1842iszm.),.nalezyrutaiyo,umowgop.u.,g(n

umow9 cywilnoprawna zawart4na czas zatrudnienia w uniw..ryt..i"N{"dycznym im. KarotaMarcinkowskiego w Poznaniu z uniwersyteckim centrum stomatologii i Medycyrlyspecjalistycznej sp' z o.o. z siedzib4 w Poznaniu, kt6rej przedmiot.- ngori" wykonywaniedzialalnosci leczniczej w zakresie. stomatologii, zawarlq pod warunkiem zawieszqqc),m] -podpisaniem umowy o praca z uniwersytetem- Me ay:"tny^ im. Karola Marcinkowskiego iv
i:;il,H r:l"r:nHwisku 

adiunkta w Katedrze i Klin-ice orropedii srcrfk,rwej i orro,loncjii r1a

;?:;:::;:i:ff;tnnei znaiomosci iEzvka obcego ( angielski, francuski, niemiecki, wrc,ski,

- karlg kwalifikacyj nq.zawieni4c4 oceng dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dyclaktyc;znoj

ffff;1,1.**"::j:'i.,^-"jTl'ttr^:, l:r<u. ryr1eo vr!;v.-stweniem do koilurs', a w stosunku dekandydat6w spoza. uczelni - 
-opinia 

ostatniego zakradupracy ru' a w stosLmku (

- informacjg o dorobku naukowym zgodnq;"*il;;;;i kryteri6w zawartych w uchwale nr10012014 Senatu uniwersytetu Medycznego im, Karo--la Marcinkowskiego w poznaniu z dnia25czerwca 2014r' poswiadczon4 przez bibliotekg nu,rko*4 wraz z wykazem publika.cji- informacjg o dorobku dydaktycznym
- oswiadczenie o spelnianiu przezkandydata wymog6w wynikaj4cy c,h z art.10g ust.l ustawy z dnia27 lipca2005r. prawo o szkolnictwie t+yzszym
- oswiadczenie' 2e Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w poz'aniu bgdziepodstawowym miejscem pracy.

Dokumenty nale,y sklada. w 
.Dziale spraw pracowniczych, ul. Fredry 10, pokoj nr r4r,tel' 061 854 60 47. Terminskiadania dokument6 * upty*i rdniem 16.05.201g r.Konkurs rczsttzyga sig nie p62niej nizpo czterechmiesi4cach od dnia jego oglosze'ia.
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3 strona internetowa UMP www'umpcelu.pl oraz zgodnie zp.2art.11ga ustawy prawo o szkolnictwi ewvzszvm


